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Sammanfattning

användsstrukturfonder,EU:ssocialfonden,Europeiska är en avsom
mänskligautvecklingoch förarbetslöshetåtgärderbl.a. till mot av

medlemsländerfördelas till EU:sarbetslivet. Pengarnai genomresurser
Utredningensgemensamhetsinitiativ.ochmålkallassomprogram

tillhörandemål ochför 3förberedelsernailedarbete är ett gemen-
haft iUtredningen har2000-2006.programperiodenförskapsinitiativ

gemenskapsini-mål ochframtida 3detinriktninguppgift föreslåatt av
skallhur detförformer programmet tasi Sverige,tiativet Access nya

förorganisationendenbeaktas ibörvadfram samt program-nyasom
innevarande programperiod.frånerfarenheternautifrånmet

erfarenheter frånkapitlenfemförstaredovisar i deUtredningen nu-
och Employ-Adaptgemenskapsinitiativenoch målvarande mâl 3
EU-nivå ochprogramperioden pådenförförutsättningarment samt nya

särskilt börantal frågor,diskuteraskapitel 6nationell nivå. ettpå I som
kapitelavslutandedetprogramperioden. Ikommandeinför denbeaktas

och förslag.slutsatserredovisas utredningens7

kompetensutvecklingpåInriktning

tydliginnebärinriktningmålframtida 3:sdetavseendeFörslagen en
vid mening.kompetensutveckling iförkoncentration på insatser

ocharbetskraftens kompetensöka över-tillsyftarförslagSamtliga att
arbetskraftenskrav ocharbetslivetsmellanklyftanväxandedenbrygga

prioriteradeomfattarFörslagenavseenden.olikakompetens i sex
arbetslivet.kompetensutveckling i Detillstödinriktade påområden

innevarandeunderbedrivitsverksamhetpå denbygger vidare som
dessa åtgär-kompletterarochmål 4ochmål 3programperiod i genom

ochanställdamellanuppdelningenbryggader överattsom avser
lärande arbetslivet.ilivslångtmedverka tillarbetslösa och ett
föreslårutredningenområden är:prioriteradeDe

erfaren-företagverksamhetsanalyser iochtill samtStöd kompetens0
nätverk. Försla-andra aktörerochföretagmellanhetsutbyte genom
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och utvidgninginnebär huvudsak fortsättning ochi lget stegen av
nuvarande3 inom mål 4.

kompetensutveckling anställ-till verksamhetsrelaterad förStimulans0
kompetensutveckling.för tid anställd delar i Förslaget inne-da den
förslag till kompetensutvecklingbär medfinansiering det somen av

arbetsgrupp Arbetsmark-lades fram september 1998 inomi enav
från arbetsmarknadensmednadsdepartementet representanter par-

ter.
kombination med vikariat, praktikutbildning anställda iStöd till0 av

förslaget betonas regelsystemetarbetslösa. måsteför I attm.m.
företagens/verksamhetens behov.och utgå frånpräglas enkelhetav
kompetensutvecklingsinsatser förlokala och regionalaStöd till0

centralt lokalagrundas på ocharbetslösa. bör inteDessa utanstyras
regionala initiativ.

jämställdhet i genomförandetför ökadIntegrerade insatser stö-av0
dinsatser.

till kompetensutveckling med förenklatför stödEtt0 ramprogram
till lokalaansökningsförfarande grupper.

förberedelsearbetetPartssamverkan i

angelägetdet den nationellaUtredningen framhåller är attatt processen
för det framtida mål påbörjasprogramdokument 3 såmed fram ettatt ta

ställning till inriktningenregeringen tagitmöjligt efter det attsnart som
första den beredningUtredningsförslaget iär ett stegprogrammet.av

programdokument, s.k. SPD. Utred-leder fram till samlatett ensom
måste skeplaneringsprocessen iunderstrykerningen näraettatt sam-

syssselsättningsplanen och de regionala till-spel den nationellamed
växtavtalen.

ochför få genomarbetat välgrundläggande förutsättningEn ettatt
på arbetsmarknaden,förankrat programdokument är att parterna myn-

arbetsmarknadsområdet, lokala och regionaladigheterna på samtorgan
möjlighet aktivt delta helaekonomin har iföreträdare för den sociala att

påbörjas under vårendetta krävsplaneringsprocessen. För att processen
de organisationer ingår iförelår1999. Utredningen partner-att som

mål inbjuds delta planerings-mål och 4 iskapen för de nuvarande 3 att
både central och regional nivå.arbetet det sker påoch att
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identitettydligmål börframtida 3Det en egen,ges

måldet 3förslag hurlämnauppdragiUtredningen har inte att nyaom
beaktas ibörvadsynpunkter påskallskall organiseras, somgemen

skall byggafor hurAvgörandeorganisationen.kommandeden uppman
detinriktningenbörmål 3framtidaför detorganisationen nyaavvara

medfinns problemdetkonstaterar attUtredningen attprogrammet.
målförnuvarande organisationbåde påorganisationengrunda den nya

kunskaperdevidare påbyggadet önskvärtSamtidigt attoch mål3 är
organisationsstrukturema.nuvarandedefinns ierfarenheteroch som

natio-självklarfinnsdet intekomplicerasOrganisationsfrågan att enav
påliggerkompetensfrågorför ansvaretmyndighetsstmktur utan attnell

myndigheter.ochflera departement
organi-framtidaför denalternativtänkbarafyraUtredningen anger

de organisationervidare påbyggeralternativenTvåsationen. somav
Övriga ialternativtvåmåloch 4. ärmål 3nuvarandeförhar ansvar

sidautredningenmyndigheter. Frånsjälvständigautsträckningolika
in-anpassad till programmetsorganisationtydlig ärförordas somen

själv-målframtida 3dettillbidrarocksåochriktning att engesom
identitet.ochställningständig egenen

gemenskapsinitiativetförocksåföreslår ansvaretUtredningen att
arbetsmarkna-pådiskrimineringmotverkatillsyftarAccess, attsom

framtida målmed detsammanförsorganisatorisktden,
centralväljs detorganisationsaltemativ ärvilketOavsett avsom

aktivtmedkombinerasmyndigheten partner-ettdenbetydelse att nya
målför 3partnerskapennuvarandedebörUtgångspunktenskap. vara

det aktivapåvidaretill byggabörsynnerheti attmål däroch seman
Utredningenmålinomarbetsmarknadensfrån parterengagemanget
sociala eko-dendär ocksåpartnerskap,regionaltdärförförordar ettatt

regionalstyrande påochrådgivandeinkluderas,nomin utgör organ
myndig-hanterasdäremotbeslutsfattandet börformellanivå. Det som

hetsbeslut.
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Summary

Funds,StructuralEU’sof thewhichFund,SocialEuropeanThe one
humandevelopandunemploymentcombatforused tomeasures

allocatedFund’sThelife.working amongin resources areresources
andObjectivescalledthroughcountriesMemberthe programmes
theofwork formscommission’s partTheInitiatives.Community

Initiativesassociated CommunitytheandObjective 3forpreparations
forfocustaskperiod. Its to2000-2006the propose afor programme

Initiative,CommunitySweden,inand Access as3Objectivethe anext
ofthe experiencesBasedof theshapewell the onprogramme.newas

pointwill alsocommission totheperiod, areasthe current programme
thefororganisationtheinattentionspecialgivenshould bethat new

programme.
thefromgainedof experiencegivefive accountChapters to anone
andAdaptInitiativesCommunitytheand3Objectivescurrent

periodthe atforthewell prospects programmeEmployment, newasas
thatquestionsofnumberraises6Chapterlevels.nationalandEU a

theofthebeforeattention startparticular newgivenshould be
itsCommissionthe presentschapterlasttheperiod. Inprogramme

proposals.andconclusions

trainingFocus on

Objective 3 concentratefor theproposals nextcommission’sThe
skillstheraiseproposals aimAll tobroadintraininglargely sense.aon

thebetweenwideningthebridgeandworkforceof the gap
Theof workers.skillstheandmarketlabourtoday’sofrequirements

occupationalfocuswithprioritisedsixcompriseproposals onaareas
forperiodof theworkthe presentexpandThey programmetraining. on

aimedthrough atthesecomplementandand3 measuresObj ectives
unemployedand theemployedthebetweenlinedividingtheremoving

learning.life-longwell atasas
Commissiontheproposed bypriorityofThe are:areas
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Assistance for analyses oftraining, companies operations and the
exchange of experience between companies through networks. On
the whole, the proposal andcontinues expands phases and 3 of1on
the Objectivecurrent
Stimulating work-related for employeestraining during the course
of training The proposal involves co-ñnancing theprogrammes.
proposal for Septembertraining presented in 1998 by workinga

Swedish of Labourin the Ministry ofconsisting union andgroup
employers’ representatives.
Assistance aimed training employees in conjunction withat

workpositions, experience, for the unemployed.temporary etc.
The proposal that the regulatory be simple andstresses system must
based the ofneeds businesses.on

regionalAssistance local and training projects for thetoI
should be centrallyunemployed. These administered, but basednot

local and regional initiatives.on
Integrated projects for equality in the implementation of aidgreaterI
measures.

of forA general assistance Occupational training toI programme
local with simplified application procedures.groups

Co-operation between employers and unions in the
workpreparatory

The Commission ofthe importance early the nationalstresses start toan
of producing document for the Objectivenextprocess programmea

This should be begun possible after the govemment’ssoon asas
decision the focus Theof the commission’s proposalon programme.

first the work leadsin that so-called Single Programmestep toa on a
Document. alsoThe Commission that the planningstresses process

be withclosely co-ordinated the national employment plan andmust
the regional growth agreements.

basicA for comprehensiverequirement and well-foundeda
document that employers and unions, public authoritiesprogramme

concemed with labour-market issues, local and regional andagencies,
representatives for the social be given the opportunity taketoeconomy

active in the whole planning This requires that thepartan process.
begin during spring 1999. The commission that theprocess proposes

organisations the partnerships forparticipating in the Objectivescurrent
3 and 4 be invited participate in the planning work both centralto at
and regional levels.
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identitydistinctgivenshould be3objectiveThe anext

theproposalsaskedbeen presenttohascommission onThe not
its viewswillbutObjective presenttheof areasorganisation onnext

infactordecisiveattention.special Ameritthatorganisationthein new
focusbe theshouldObjective 3for theorganisation nextbuilding the

theorganisationthebasingWhile onof the newprogramme.new
ofnumberand 43Objectives presentsfororganisation apresent

andknowledgetheexpandadvantageousproblems, to on
Theorganisational structures.existingtheacquired inexperience

nationalof clearabsencethecomplicated byorganisational issue a
work-related training.withdealingauthoritiespublicofstructure

publicandministriesdifferentofnumberwithResponsibility lies a
bodies.

futuretheforalternativesfourcommission presentsThe
theofand developmentcontinuationinvolvetheseorganisation. Two a

and In4.3Objectivestheforresponsible currentorganisations
independentinvolvealternativesotherthedegrees, twodifferent

thatorganisationclearadvocatescommissionTheauthorities. a
thegivesand that nextof thefocustheadapted programmeto

identity.and distinctcharacterindependentObjective 3 an
responsibilityorganisationalthethatalsocommissionThe proposes

labour-counteractingaimedInitiative atCommunityfor Access, a
Objectivewith theco—ordinated nextbediscrimination,market

of keyorganisational alternativechosenof theIrrespective
activewithcombinedbeauthoritythethat animportance new

forpartnershipsexistingthebasedbeshouldwhichpartnership, on
employersofparticipationthe activeparticular,and InObjectives 3

commissionpromoted. Thebeshould4Objectiveand inunions
theincludeswhichpartnership,regionalthatrecommendstherefore a

bodyadministrativeand atadvisorytheconstitutesocial economy,
hand,otherthedecision-makingformalThelevel.regional onprocess,

authorities.publichandled byshould be
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arbeteochuppdragUtredningens

Direktiven1l
.

medutredningfördirektivseptember17denbeslötRegeringen enom
mål 3inriktningenförslagochunderlagutarbeta m.m.uppgift avomatt

2000-2006. Denprogramperiodunderstrukturfonder nästaEG:sinom
uppdragUtredarensnovember. att16denutsågsutredarensärskilde

mål 4ochmed mål 3arbetetfrånerfarenheternafrånutgångspunktmed
inriktningföreslå nyttett1995-1999programperioden pro-under av

formernatillförslaglämnauppdragvidare i atthadeUtredarengram.
beaktas ibörvadutarbetasskall samtdetför hur programmet somnya

frånerfarenheternafrånutgångspunktmedorganisationenden nya
lämnaingick motsva-uppdraget även attprogramperiod. Iinnevarande

socialfon-inomgemenskapsinitiativetdetgällervadrande förslag nya
bilagahelhet ii sin1998:76 återgesdir.direktivUtredningensden.

deniSverigedeltarunionenEuropeiskaimedlemskapetGenom
EG:sviafinansierasstrukturpolitikochregional- somgemensamma

jordbruksfondenregionalfonden,socialfonden,strukturfonder. Dessa är
90 procent1995-1999perioden avsattes avFörfiskefonden.och ca

strukturpolitik, nio procentochregional-mål förolikatillmedlen sex
pilotprojekt.till s.k.ochgemenskapsinitiativ procentantaltill enett

målochmål 3omfattarhandförstaisocialfonden,Europeiska som
utvecklingtillbidraskallochindividstöd avettavsettär som

ungdomarslussa intillsyftarMål 3 attmening.vidimänskliga resurser
democh integreralångtidsarbetslöshetbekämpaarbetsmarknaden,på

administrerasMål 3arbetsmarknaden.från avuteslutasriskerar attsom

I Arbetsmarknadsverket.
arbetsorganisatio-förnyelseåstadkommatillsyftarMål 4 avatt en

Mål 4-anställda.ochföretaghoskompetensutvecklingökadochnen
utbild-förProgramkontoretEUSvenskaadministrerasprogrammet av
4-kon-målVäxtkrafts.k.länsvisa1 kompetensutveckling samtochning

tor.l
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Inom socialfonden ocksåfinns två gemenskapsinitiativ, Employ-
och Adapt. Employment skallment transnationella utvecklings-genom

projekt Ska jämställdheten arbetsmarknadenpå förbättraoch möjlighe-
till arbete för arbetshandikappade,terna invandrare och flyktingar samt

ungdomar. Adapt syftar till transnationellaatt utvecklingspro-genom
jekt underlätta för anställda klara arbetsmarknadens förändradeatt
krav, skapa arbetstillfällen och stärka företagens konkurrensför-nya
måga.

Utredningen skall del de särskilda utredningarta genomförtsav som
de övervakningskommittéer leder de båda deav samtsom programmen

särskilda granskningar genomförts bl.a. Riksrevisionsverket,som av
Statskontoret och NUTEK.

1 Utredningsarbetet

Utredningsarbetet påbörjades i november 1998 och avslutades i febru-
ari 1999. Arbetet har inledningsvis inriktats på del erfaren-att ta av
heterna från det pågående arbetet inom mål och3 mål 4 och de två
gemenskapsprogrammen. Utredningen har gått igenom utvärderingar
och skriftlig dokumentation och intervjuat företrädare förannan
Arbetsmarknadsverket, Svenska EU Programkontoret och de regionala
Växtkraft mål 4-kontoren övervakningskommittéemasamt och de
regionala och lokala partnerskap finns knutna till mål 3 och målsom

Utredningen har deltagit det material föreligger kring för-av som
handlingarna inom EU Agenda 2000 och arbetet med ändra för-attom
ordningama för såväl de allmänna bestämmelserna för strukturfondema

bestämmelserna för socialfonden. Utredningen har också infonne-som
sig det pågående arbetet kring de regionalarat tillväxtavtalen.om

Östergötland,Utredningen har besökt fyra län, Värmland, Stock-
holm och Kalmar för inhämta erfarenheter från det pågående arbetetatt
inom mål 3 och mål 4 och de regionala partnerskapens synpunkter på
det mål Svenska ProgramkontoretEU har genomfört enkät tillnya en
partnerskapen inom mål 4 for insamla erfarenheter från det pågå-att
ende arbetet och på det mål Utredningen har fått del enkätsva-nya av

Därtill har skrivelse inkommit från de regionala partnerskapen iren. en
ÄlvsborgGöteborg, och Skaraborg med förstudie angående deten

framtida arbetet med mål 3 i Västra Götalands Län.nya
I utredningens uppdrag ingår inhämtaäven synpunkter frånatt

ÖsterrikeDanmark, Finland, och Storbritannien. Pâ grund den be-av
gränsade tid stått till utredningens förfogande har det i första handsom
skett med stöd konsult. Konsultrapporten återfinns i bilaga 2 iav en
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in-förDanmarkbesökt attharsekretariatUtredningensbetänkandet.
synpunkter.ocherfarenheterhämta

Försäkrings-frånb1.a.skrivelserinkommitharTill utredningen
HandikappförbundensRiksorganisation,Företagarnaskasseförbundet,

ochLandstingsförbundetinstitutet,Kooperativasamarbetsorgan,
DessutomEU-bedrägeridelegationen.Kommunförbundet samtSvenska
organisa-arbetsmarknadensfrånskrivelseinkommithar gemensamen

Lands-Riksorganisation,SAF, FöretagarnasSACO,TCO,LO,tioner
harUtredningenKommunförbundet.Svenskaochtingsförbundet

från LO,Näringsdepartementettillskrivelserdelfåttockså av
harutredningenTillAMS.ochLandstingsförbundenochKommun-

svenskadenförslagSmåföretagsdelegationens omöverlämnatsockså
SOUFörslagskatalogstrukturfondsprogram,EU:sorganisationen avr frånsynpunkterl skriftligadelfåttharUtredningen även1998:94. av

målochmål 3inompartnerskapen
etablerat näradirektivenmed ettenlighet sam-iharUtredningen

strukturfonds-avgränsadegeografisktdeutredningenmedarbete om
varitharsekretariatUtredningarnas1998:85. sam-dir.programmen

överläggningarhållitharutredningarnaochlokaliserade gemensamma
studieresor.ochintervjueroch företagit gemensamma

olika intressegruppermedremissmötenhar arrangeratUtredningen
Remiss-förslag.utredningensdiskuteraochsynpunkterinhämtafor att

struk-jämställdhetsaspekterdiskuteraförgenomförts avattharmöten
medverkan.ochrollekonominssocialadenturfondsprogrammen samt

arbetsmarknadensförföreträdaremedgenomförtsocksåharMöten
b1.a.medsamråttvidareharUtredningenmål 4.ochmål 3inomparter

och EU-HögskoleverketStatskontoret,Riksrevisionsverket,NUTEK,
bedrägeridelegationen.
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översiktstrukturfonderEU:s en-

Strukturfondernal

utveck-mellanskillnadernaminskamålövergripande är attEU:sEtt av
minstunionensieftersläpningarmotverkaochEuropailingsnivåema

deinrättatsEUinomhardettanå gemen-Förregioner.gynnade att
eko-utvecklingförstöduppgiftmed att avstrukturfondema gesamma

vadomfattarstrukturpolitikEU:ssammanhållning.socialochnomisk
syftarocharbetsmarknadspolitikochregional-benämnerSverigeivi

långsiktigtochregionermellan attskillnadersocialautjämnatill att
företagande.ocharbetenskapa

arbets-högadenfåmålviktigaste är attstrukturfondemas nerEtt av
påhuvudfrågomavaritdettahar1994Sedan en avi Europa.lösheten

budget-strukturpolitik ärEU:shar ägtalla toppmöten rum.nästan som
Arbetetjordbrukspolitiken.efterområdetpolitiskadetmässigt största

har1994-1999pågåttnuvarandedenprogramperioder, sombedrivs i
Sammanhållningsfonden,inkl.miljarder156påbudgethaft ecuen

200lhardessabudget. AvtotalaEU:s cadeltredjedet nästanär aven
Strukturfon-Sverige.tillgåttkr.miljarder12dvs.miljoner nästanecu,
pilotprojekt,ochgemenskapsinitiativbl.a.formstöd iderna ut avger

målområdena.s.k.defrämst genommen målområdensjudetfinnsprogramperiodennuvarandedenUnder
uppgifter:olikaharsom

medområdenianpassningstrukturellochutvecklingFrämjaMål
utveckling.eftersläpande

l tillbaka-industriellpåverkasregionerOmvandling avMål 2: somav
gång.l underlättandeochlångtidsarbetslösa ung-avBekämpningMål 3: avl

arbetsmarknaden.påinträdedomars
omställningunderlättaföranställda attKompetensutvecklingMål 4: av

strukturförändringar.av
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Mål 5a." Utveckling lantbrukets och fiskets omstrukturering ochav mo-
demisering.
Mål 5b: Underlättande landsbygdens utveckling och strukturanpass-av
ning.
Mål Utveckling glest befolkade områden.av

Stöd till mål mål mål 5b och mål 6 går till särskilda regioner och
kallas därför för geografiska mål medan mål mål 4 och mål 5a är
nationella och går till hela medlemslandet, förutom i mål och mål 6-
regioner. I ramförordningen 2081/93 fondemas övergripandeanges
mål och syften, kriterierna för de olika målen, formerna för finansiering

Pengarna till målområdena fördelas från fyra olikam.m. strukturfonder
behandlar olika områden. Fonderna inga fondersom är i egentlig me-

ning endast olika utgiftsposterutan EU:s budget. De fyra fondernaur
Europeiskaär: regionala utvecklingsfonden ERUF, Europeiska soci-

alfonden ESF, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket EUGFJ och Fonden för fiskets utveckling FFU, inteär en en
strukturfond i egentlig mening, den finansierar de strukturåtgärdermen
inom fiskesektorn genomförs i strukturfondemas program.som

Nedan visas strukturfondernas medel i miljoner för hela EUecu
under perioden 1994-1999 fördelade på respektive fond Sverigessamt
andel de framgår nedanstående tablå:av gemensamma resurserna av

ERUF ESF EUGFJO FFU

EU 63 000 40 000 22 000 2 700

Sverige 315 653 194 44

2.2 Europeiska socialfonden

Socialfonden den Europeiskaär unionens huvudsakliga instrument för
stöd till arbetsmarknads-att och sysselsättningspolitik ige medlems-

Dess syfte förbättrastaterna. framtidsutsikternaär föratt dem harsom
det allra svårast hitta, behålla eller komma tillbakaatt till arbete.ett
Genom socialfonden utbetalas medel från EU till utveck-program som
lar eller återskapar människors anställningsbarhet. Socialfondsarbetet
skall ske med hänsyn till de nationella målentagen i respektive med-
lemsstat rörande utveckling, omställning och strukturanpassning. Allt
arbete utgår från individen och skall bidra till utveckling mänskligaav

i vid mening. Bakom allt arbete utförsresurser socialfon-som genom
den ligger principen säkerställa lika tillträde tillatt arbete för kvin-om
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riskerar socialminoriteterfunktionshindradeoch de samtmän, somnor
utslagning.

förmiljarderhar 471994-1999programperioden avsattsFör ca ecu
strukturfonds-den samladedeltredjesocialfonden, det är än avmer en

och mål Sb,socialfonden mål mål 2delfinansierarbudgeten. dagI
tabellmål och mål 4.Se3inomför insatserEU:soch ensamansvarar

Åtgärderna individinriktade ochskallsocialfondenfrånnedan. vara
ochkompetenshöjningmänskligautvecklingenbidra till resurser,av

mål 3fimgera. Dettaarbetsmarknadens görsförbättra sätt att genom
och EmploymentAdaptgemenskapsinitiativenoch mål 4 samt genom

planerasför. Programmensocialfondenpilotprojektsamt ansvararsom
genomförsochkommissionenmedtillsammansmedlemsstaternaav

offentlig och pri-både inomaktörer,antalsedan med hjälp stortettav
och lokalaregionalanationella,finnsaktörerBland dessasektor.vat

fackföreningar,frivilligorganisationer,utbildningsorgan,myndigheter,
främjas partnerskap påsocialfondsarbeteGenomenskilda företag m.m.

överföring kunskaper samtocholika nivåer,många uppmuntran avav
hela unionen.metoder ioch brautbyte idéerav

mål ochfördelade påSverigeprocent iiSocialfondens resurser
framgår nedan:1995-1999periodenundergemenskapsinitiativ

Mål procentAndel i

Mål 52

50Mål 3

24Mål 4

4Mål 5b

Mål 96

3Adapt

2Employment

Övriga gemenskaps-
3initiaitv

SPDgramdokumentSamlat2.3 pro

tillstödstrukturfonderEG:sutvecklingsprogramFör varje gersom
utförs dearbeteutformas. Dettaprogramdokumentmåste organett av

lämp-medlemslandetnivålokalellerochcentral, regionalpå ansersom
programdoku-s.k. samladefonnutarbetas ikanligt. Programmen av

denmålprogramalladel typen,SverigesSPD. För är menment av
ochPortugal, SpanienIrland,stöd,mycketländer får t.ex.som
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Grekland använder där försttvåstegsprocess utarbetar över-etten man
gripande åtgärdsprogram.och sedan finns krav på vadDetettprogram

SPD skall innehålla. för utformningenReglerna nuvarande målen av
3:s och mål finns rådets förordning4:s SPD:er i 2081/93 artikel 10.1
och 10.2. Under programperioden 1994-1999 skulle SPD innehållaen
följande punkter:

Socio-ekonomisk bakgrund
detaljeradEn kartläggning och beskrivning utvecklingen denav av

ekonomiska ochoch sociala situationen strukturen i landet, arbets-
marknadssituationen med tanke på sysselsättningen, utbildningsnivå,
näringslivsstruktur m.m.

Strategi, och åtgärderprioriteringar
En redogörelse den har valts,strategi gjorda prioriteringaröver som
och mål för åtgärderna.

F inansieringsplan och additionalitet
fmansieringsplanenAv skall framgå hur del finansieringenstor av som

kommer från vilken fond de motsvarandeoch nationella medfinansie-
bedömningringarna. skall innehålla vilketDen mervärdeäven en av

åtgärderna finansierade med strukturfondsmedel kan åstadkomma i
förhållande nationellt.till de insatser görssom

Genomförandet programmetav
dettaI skall föravsnitt ansvarigt och dess strukturprogrammetorgan

redovisas. information skall distribueras, hur uppföljningHur och
utvärdering projekturval skall redovisasskall gå till i detta avsnitt.samt
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nuvarandefrånErfarenheter3

programperiod

Mål 33.1

Inledning3.1.1

åtgärdernasyftarSverigearbetslösa. Iföråtgärderinriktat påMål 3 är
långtids-arbetsmarknaden, bekämpapåungdomartill slussa inatt

från arbets-slåsriskerardem utoch integrera attarbetslösheten som
samladedetutifrånprojektfonnibedrivsVerksamhetenmarknaden.

denöverenskommelse mellanSPD, ärprogramdokumentet, ensom
påskall byggaProjektenEU-kommissionen.ochsvenska regeringen

liggaskallolika aktörer.mellan Desamverkanbredochlokala initiativ
tydligtändåarbetsmarknadspolitikengällandelinje med deni men

från denna.särskiljaskunna
bidrar tillochnyskapandesompå insatser ärskall inriktasMål 3

tillarbetsmarknadspolitiken. iDetta motsatsinommetodutveckling
deförstärkafordär insatserna använts attländersflera andra program

Särskil-projekten.allabeaktas iskallJämställdhetordinarie insatserna.
helaomfattarSverigeMål i3invandrare.förskallda insatser göras

därÖ-områdena,målingår ikommunerellerde länlandet, utom som
Målmål 3-program-föringår isocialfondsinsatsermedel för ramen

fondför-ocksåAMSArbetsmarknadsverket. äradministrerasmet av
socialfonden.helaförmyndighetvaltande

utarbeta SPDforProceduren3.1.2 att

regeringen utarbetauppdrag ett1994/95 i attårsskiftetvidfickAMS av
förslagöverlämnade AMS1995 ettför mål Iprogramdokument mars
arbets-svenskapå densituationenanalyspågrundade sig avensom
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marknaden, till Arbetsmarknadsdepartementet för vidare befordran till
kommissionen. planDenna första enligt kommissionen inte till-var
räckligt detaljerad. Kommissionen därefter aktivmycket del itog
arbetet med det svenska dokumentet, vilket bl.a. resulterade i detal-en
jerad SPD med målgruppersinnrik matris och åtgärder. I augustien av
1995 förelåg sålunda förhandlad sammanfattning" programför-en av
slaget. Det samlade programdokumentet slutligen klart i novembervar
1995 och kommissionen decemberi år medan finan-antogs av samma
sieringsplanema godkändes först i oktober 1996. Programförslaget togs
fram i samråd med referensgrupp där arbetsmarknadens parter,en
myndigheter m.fl. ingick. Förhandlingarna och diskussionen med EU-
kommissionen genomfördes däremot huvudsaki tjänstemän vidav
AMS och Arbetsmarknadsdepartementet. Under denna del av proces-

farms föri praktiken föga förankring hos påutrymme parternasen
arbetsmarknaden. slutliga utformningSPD:n i sin kan därför isägas
huvudsak AMS-produkt. Dessförinnan hade övervaknings-vara en
kommittén juni fattat beslut fördelningeni 1996 mellanom av resurser
länen. Fördelningen följer fördelningenprinciper medelsamma som av
för andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utbetalningar till projekt
har kunnat från den juli1 1995.göras

efterFör projekt skulle kunna 1995 uppmanadeatt starta sommaren
AMS våren 1995 länsarbetsnämndema utarbeta regionala planer föratt
mål 3 och bilda regionala kommittéer.

De formella beslutsprocessema centralpå och regional kringnivå
SPD:n och de regionala planerna har således pågått parallellt med att
det konkreta arbetet med projekt påbörjats.att starta

Arbetet för mål kommed fram SPD tidsmässigt3att ta ett att sam-
manfalla med direktiv ökade volymkrav inom AMS ansvarsområde.om

innebar mål för olikaDet kvantitativa åtgärder, vilket i högatt sattes
grad band till denna måluppfyllelse.AMS medförde ocksåDetresurser

måste dra på dyra åtgärder och medelAMS för s.k. otradi-att ner
tionella för utvecklingsinsatseråtgärder, används och experiment-som
verksamhet. ha bidragitförhållande kan till den starka betoningenDetta

nyskapande ochåtgärder mål 3 har gjort målinom 3:sattav resurser av
lokala aktörer inom kommuner och arbetsförmedlingar kommit att ses

välkommen möjlighet till extraordinära satsningar.som en

l Finansiering

Totalt omfattar mål miljoner3-programmet 771 ca miljarder7ecu
kronor för ESF-bidragetperioden 1995-1999. tvåmotsvarar ca pro-

kostnaderna för den nationella arbetsmarknadspolitiken.cent av
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frånkronor kommer Euro-miljonerca 3 140miljoner347 ecu
svensk med-miljoner kronorsocialfonden. ca 3 850 ärpeiska Resten

överenskommelsenskall enligtMedfmansieringsdelamafinansiering.
för ochESF 5545genomgåendemed kommissionen procent pro-vara

och målgrupp.åtgärdmedfinansieringsvenskför oavsettcent
huvudsakligenmedñnansieringen skeroffentligasvenskaDen

formitill projektdeltagareersättningfördisponerasmedel somgenom
socialbidrag. Videllerrehabiliteringsersättningutbildningsbidrag,av

deltagar-garantiersåledesprojekt måstetillESF-medelbeslut omom
ellerforsäkringskassaarbetsförmedling,frånlärrmaskunnaersättning

kommun.

omfattningochMål, syfte3.1.4

deåttydlig prioritering mestvaldesvenska SPD:nden attI engeman
programdokumentetarbetsmarknad. Isvenskpå gesutsatta grupperna

målgrup-olikaskall fördelas påstödethurbeskrivningdetaljerad aven
åtgärder.ochper

arbetsmarknaden.påungdomarslussa inAttPrioritering
och 24 år.mellan 17ungdomarArbetslösaMålgrupp.

långtidsarbetslösheten.bekämpaAttPrioritering
långtidsinskrivna.ochLångtidsarbetslösaMålgrupp:

från arbets-uteslutasriskerardemintegrera attAttPrioritering som
arbetshandikappade.ochInvandrareMålgruppmarknaden.

nedan:framgårmålgruppemade olikapåfördelningMedlens

29 procentUnga
52 procentLångtidsarbetslösa
19arbetshandikappade procentochInvandrare

åtgärder:huvudtyperfyraplanerasmålgrupperovanståendeFör av

Åtgärd Kompetensutveckling
grund-bristfälligarbetslösa medförutbildningpraktiskochTeoretisk

manligatraditionelltväljerkvinnorförutbildning. Insatser somunga
anpassad till kom-långtidsarbetslösaför ärYrkesutbildningyrken. som

arbetsmarknaden.svenskapå denpetenskraven
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Åtgärd till sysselsättningVägar
verksamhet kunnat utvecklas vid deytterligaredenna åtgärd harInom

samarbete mellanhela landetdatortek, etablerats ettöver somsom
och kommuner.arbetsförmedlingar

Åtgärd och rådgivningVägledning
yrkesvägledninggå tillåtgärd främstdennaskall inomMål 3-medlen

tanke deras initia-speciell påmedtill ungdomaroch -rådgivning egen
deltagarna,och stöd tillmotiveringanvändas förtivkraft. kan ocksåDe

föreller börja utbildningarbetefå och behållaså de kan samtettatt en
könsfördomar vid yrkes-överbryggaföroch motivationvägledning att

ocharbetshandikappade utvecklingFunktionstestval. samt anpass-av
och yrkes-invandrares grund-Bedömningälpmedel.arbetshjning avav
Fördjupadarbetsmarknaden.svenskatill denrelationkunskaper i

för stärkt självför-verksamhetrealistiska arbeten;föryrkesvägledning
motivation.troende och

Åtgärd Starta eget
förutbildninggrundläggandeförfrämstMål 3-stödet är avsett ung-

före-utbildningföretagare,verksamhetdomar bl.a. i av ungaegensom
perioderunder längreaffärsidéer; rådgivningoch prövningtagare av

fortlöpande rådgiv-företag;praktik småietablering;företagetsefter
för arbets-hjälpmedelfunktionsnedsättningar;medning till målgrupper

anpassadföretagsledningutbildning igrundläggandeplatsanpassning;
praktikföretaget,etableringefterrådgivningbehov,till invandrarnas av

metoderutveckling prövaorganisationer attochpå företag samt av nya
villutbildning för kvinnorochförberedandeaffärsidéer; somgrupper

företag.starta eget

åtgärderna ochde olikapåenligt SPDfördelningberäknadNedan anges
delta.beräknashur många personer som

ESFIdeIt.Åtgärd ESF bidragAntal delt.
76133,2 2 l20061Kompetensutveckling ecumecu

218699,945 700till sysselsättningVägar ecumecu
217633,315.300vägledningochRådgivning ecumecu
217666,660030Starta eget ecumecu
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Organisationl

bas-både den reguljäraberördenkomplex eftersomOrganisationen är
särskildaoch denarbetsmarknadspolitiska insatser,förorganisationen
omfattarorganisationerBåda dessaför målorganisationsstrukturen

Påövervakningskommittén.ochAMSnationell nivåpånivåer: re-tre
På lokalkommittén.regionalaoch denlänsarbetsnämnden,gional nivå

af-sammansättningenfrånutgårkommitté,nivå lokal avsomen
nämnder.

nivåNationell

Följandeövervalmingskommittén.for mål 3beslutande ärHögsta organ
representerade ibeslut över-regeringensenligtorganisationer är

SACO,TCO,LO,Arbetsgivarverket, SAF,vakningskommittén:
Invandrar-Ungdomsstyrelsen,Landstingsförbunden,ochKommun-

Folkrörelse-Handikappombudsmannen,rådet,flyktingpolitiskaoch
Ungdomsorgani-för SverigesLandsrådetSkaSverige Leva,rådet Hela

Invand-Handikappförbunden, Statensutveckling,Kooperativsationer,
RiksförsäkringsverketSocialstyrelsen ochAMS,rarverk, NUTEK,

övervaknings-Ordförande ikommissionen.förtvå representantersamt
Arbetsmarknadsdepartementet,vidstatssekreterarekommittén är en

Näringsdepartementet.numera
Riksorganisation,och FöretagarnasArbetsgivareföreningenSvenska

lämnavaldeövervakningskommittén attingick iursprungligensom
halvåret 1997.andraunderövervakningskommittén

genomförandetövervakaförKommittén har attansvaret pro-av
verksamhetenövervakningskommittén första handistyrgrammet.

ochmålgruppermedel påanslagnafördelningenmål 3inom avgenom
övervakningskommittén ocksåharåtgärder enligt SPD:n. en avsom

utvärderingochuppföljningförhuvuduppgiftersina av pro-att svara
ursprungligenÖvervakningskommittén mål hadeför 3 somgrammen.

gemenskaps-förocksåövervakningskommittéfungerauppgift att som
harmed 1998och sär-3.3.1.. Frånkap.seEmploymentinitiativet en

gemenskapsinitiativenförtillsattsövervakningskommittéskild
kanslifunk-ochför sekretariats-AMSoch Adapt.Employment svarar

övervakningskommittén.tilltionen

nivåRegional

projekt inomenskildastöd förbeslutarLänsarbetsnämnden ramenom
tillbeslut 5länsarbetsdirektörennonnalfallet fattarför SPD:n. I upp
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Mkr.; belopp därutöver i Länsarbetsnämndens styrelse. SPD:nItas upp
också det skall finnas regionala kommittéer skall biståattanges som

länsarbetsnämndema med rådgivning. De regionala kommittéema skall
enligt direktiv från följandeAMS ha grundbemanning: en represen-

för vardera SAF, LO, TCO, SACO, länsstyrelsen, landstinget,tant
kommunförbundet länet försäkringskassa.i och Vidare skall Koopera-
tiva institutet Folkrörelserådetoch Hela Sverige Ska Leva ingå om
organisationerna representerade i länet. fleraI län har tillförtär man
den regionala kommittén ytterligare ledamöter med hänsyn till länets
speciella villkor. regionala kommittéemaDe utarbetar de regionala
finansieringsplanema, förslår urvalskriterier och deltar urvaleti av
projekt.

Arbetsgivareföreningen och Företagens Riksorganisation lämnade i
många län den regionala kommittén samtidigt lämnade över-som man
valcningskommittén.

Länsarbetsnämnden, kommitténi länsarbetsdirek-representeras av
också kommitténs ordförande.tören, län, där länsarbets-Iär ettsom

nämndens styrelse beslutande instans, landshövdingen ordförandeär är
i partnerskapet.

Vid länsarbetsnämnden finns särskild EU-samordnare. EU-sam-en
ordnama bereder ansökningar och följer projekt. En delstorupp av
samordnamas tid går till ekonomisk redovisning och uppföljning.

Mål mål3 6-0mrâdeni

har,AMS framgått, överlåtit för genomförandet mål 3ansvaretsom av
till länsarbetsnämndema. Med undantag Jämtland finns det sär-av en
skild mål 3-organisation vid länsarbetsnämnden i samtliga berörda mål

län.6- deFör berörda mål 6-länen det därför möjligtär attsex av
överlåta genomförandet hela eller delar mål 6-ornrådets åtgärdav av
4.4, syftar till mål 3-åtgärder, till LAN.som

harLänen valt olika organisatoriska lösningar för integrera målatt
3-åtgärder och mål 6-åtgärder innebärande olika grader delegationav
till mål 3-samordnaren. Enligt SPD:n det bara stårAMSär som som
nationell svensk medfinansiär åtgärd syftar4.4, till åtgärder förav som
arbetslösa, inom mål Därmed har arbetsmarknadsmyndigheten ett

inflytande på verksamheten vilken administrativ lösningstort oavsett
valts.som
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nivåLokal

medverkaskall kommittéer, tillkommunal nivå lokalaPå sättaatt
och projekt. Medlemmarna i kommit-informera övervakaigång, om

på arbetsmarknaden, det lokalaskall företräda de lokalatéema parterna
sociala ekonomin.och dennäringslivet, kommunen

arbetsförmedlingsnämndemade lokalaallmänhet fungerarI som
Stockholm harundantaglokala kommittéer för mål Ett är sär-som

bedömerlokala kommittéemaför mål Deskilda lokala kommittéer
arbetsmarknadens behov. projek-Genomprojekt utifrån den lokala att

arbetsförmedlingen för få till ståndberoendeallmänheti attärten av
arbetsförmed-lokala formhar den nivån inationell medfinansiering av

kan genomföras.vilka projektinflytande pålingen stort som

genomförande projektBeslut och3.1.6 av

arbets-enskilda individer. kommuner,DetMål 3-medel söks inte ärav
kan söka medel förorganisationerföretag och andraförmedlingar, som

anordna ekt.projatt
projektanordnare med idéerdirektFlertalet projekt initieras enav

med projekt-arbetslöshetsproblematik. sambandIlösningar på attom
vederbörande informationför idén fåranordnaren söker finansiering

inleds med detkällor. dialogeller muntliga Enmål skriftliga3 viaom
för mål 3-projekt och medregelverket3-kanslietregionala mål om

projektet; också kom-medfinansieringföraktuell arbetsförmedling av
aktuella medfinansiärförsäkringskassor kaneller vara sommuner

deltagarnas situation.beroende de tänktapå
den lokala kommittén.rangordnasbedöms ochAnsökningen av

EU-samordnamakommittén rangordnarlokalaEfter prioritering inom
regionalaenlighet med deprojektförslagen ivid Länsarbetsnämndema

tillförslag prioriteringarresulterar iplanerna. Rangordningen som
regionala kommittén diskute-kommittén. Denföreläggs den regionala

rekommenderar därefter länsarbetsnämn-förslag ochsamordnamasrar
Länsarbetsnämnden, vanligtvisavslag.bifall ellerden beslutett om

bifall eller avslag. någrabeslut Ifattar slutligtlänsarbetsdirektören, om
efter före-det slutliga beslutetstyrelsefattar länsarbetsnämndenslän

länsarbetsdirektören.dragning av
rekry-etableringsfas bl.a. omfattarinleds medProjektarbetet somen
infor-flestade länlokaler Ipersonal, deltagare,tering etc. ges nuav

och ekonomi-på administrationprojektanordnama kravtillmation om
Projektenekonomiska rutiner byggsochhantering. Administrativa upp.

EU-samordnaren.regionalaföljs denregelbundet viaupp

2 19-0271Utveckling
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projektledaren lämnaEfter avslutat projekt till denskall slutrapport
projektledarenkommittén. metoderregionala I den redovisa vilkaskall

och projektet med och lämna förslaglösningar arbetat vilka delarpå
värda föra och hur erfarenhetsåterföringenvidare skallär attsom

genomföras.

Uppnådda resultat3.1.7

Deltagare

analyserakomplicerad historia i detalj utfallet åtgärder-Det är atten av
eftersom beröra flera målgrupper målgruppåtgärd kan ochna enen

kan således innehållaåterfinnas flera åtgärder. projekt bland-i Ett en
från Följan-ning åtgärder och målgrupper prioriteringarna i SPD:n.av

från uppföljningssystem.de uppgifter dock kunnat hämtas AMShar
till februari har 143 000 deltagit iFram 1999 l 650överöver personer

återfinnsmål hälften deltagarna i projekt3-projekt. rik-Mer än av som
ingårtill långtidsarbetslösa. deltagarna 40 isig Av procenttar gruppen

fyraArbetshandikappade fem och"unga". in-utgör ärprocent procent
projekten omfattar flest deltagarevandrare. datorteksanknutnaDe me-

kompetensutveckling omfattar tredjedel.dan projekt ensom rymmer
deltagarna. KvinnornaKvinnor 54 är överrepresente-utgör procent av

åtgärder och målgrupper. Antaletrade i de flesta kombinationer av
efter projekt-med månaderarbetslösa har minskat 41öppet procent tre

fått arbete uppgår tillslut antalet 21medan ett procentpersoner som
programperioden fram till medoch novembergenomsnitt förettsom

1998.

Projektanordnare

eller kommun.Hälften projektägarna Kommunerna ärutgörs statavav
samtliga del, huvud-tredjedel projekt. Statensdominerande med aven

arbetsmarknadsinstitut, tilloch uppgår 16sakligen arbetsförmedlingar
projektanordnare för femtedel allaEnskilda företag ärprocent. en av

Ungefärutbildningsföretag varit aktiva.projekt. det främstHär är som
organisationer, framföralltlika allmännyttigamånga projekt drivs av

projekten frågaorganisationer. istudieförbund och fackliga De största
Arbetsmarknadsverket.deltagarantal drivskostnader och avom
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Framgångsfaktorer

särskiltgenomgång för identifieraUnder våren 1998 gjordes atten
identifiera-det sammanhangetspridningprojekt för Ividareintressanta

fram-lyckade projekt. deför Någraframgångsfaktorerdes antalett av
betydelsengångsfaktorer uppmärksammats noggrantär ett ur-avsom

lokal förank-olika aktörer,mellansamverkanval deltagare, avav av
utbildningmentorskap ochindividanpassning,långsiktighet,ring, som

behov.arbetsmarknadenstillanpassats

utvärderingochUppföljning3.1.8

Ekonomiuppfilj ning

kostnaderstyrka allaprojektanordnarenfå måsteFör att ut sompengar
EkonomitjänsterAMSUtbetalningför.hon söker bidrag görs enav

särskild rekvisi-uppgifter påpåbaseratefterskott,månad igång enper
utförs påomfattande ochkontrollenfinansiella ärtionsblankett. Den

fortlöpandenivå utarbetasregionalochcentralbådeflera nivåer. På
beslutade och budgete-relation tillmedelförbrukade iredovisningar av

rade.

uppföljningKvantitativ

ochlöpande följaförutvecklatsharVäl fungerande rutiner att upp
särskild databas. Viaiprojektenmål 3frånanalysera resultaten upp-en

projektenantal deltagare iföljamöjlighetharföljningssystemet attman
landetmålgrupper ifördelningi SPD:n,förhållande till planernai av

arbetsmarknadenpådeltagarnaskönsfördelningen,och länsvis, status
för helasammanställsuppgifterresursanvändningen.och Dessa

Övervakningskommitténs riks-redovisas påochsekretariatSverige vid
viadatabasen kaniInformationenprojektnivå.ochregional- person-

"Händel". Dethändelsedatabas äruppgifter AMStillkopplasnumret ur
baserade på varjestudier,longitudinellamöjligtdärför också att genom

delta-specifikautfall till denåtgärdersolikarelateraindivids historik
haruppföljningssystemenvälutveckladebakgmndsdata. Degarguppens

EU-nivå.uppmärksamhet påväckt



36 Erfarenheter från programperiodnuvarande SOU 1999:23

Kvalitativ uppföljning

Kvalitativa effekter svårareprojekten Arbete har emel-är mäta.attav
lertid initierats länsarbetsnämnden i Stockholm och pågår för närva-av
rande inom AMS med syfte bygga databas byggdatt upp en gemensam
på slutrapporter från projektanordnare. Informationen databaseni skall

Över-sökbar också uppgifteroch innehåller goda exempel.vara om
vakningskommittén och dess sekretariat för sammanställa ochattsvarar
sprida goda exempel nationellt och på EU-nivå. Ett antal konfe-stort

har anordnats framoch publikationer tagits och distribuerats tillrenser
intresserade.

Utvärdering

Övervalcningskommittén, har särskilt för genomfö-ett attsom ansvar
randet mål sker enlighet med har hittills3 i SPD:n, upphandlat treav

utvärderingar redovisats i rapportform: Utvärderingexterna som av
mål 3 och Employment del och 2 Hur godl den goda idén"ärsamt

Övervakningskommittén ocksåhar uppdragit särskild arbets-en
föreslå administrativa förenklingar i mål 3-arbetet. Arbetetattgrupp

har redovisats från Förenklingsgruppen.i Rapport
genomförtsEtt antal utvärderingar har på initiativ andra intres-av

för aspektersärskilt belysa vissa mål verksamheten.3senter att av
Exempel på sådana utvärderingar "Kommuner och landsting ochär
Mål 3 uppdrag Landstings- och Kommunförbundetgjorts på avsom

Var finns den sociala ekonomin i strukturfondsarbeteEU:ssamt —
hinder för deltagande, gjorts Folkrörelserådetökat Helasom av
Sverige ska Statskontoret och Riksrevisionsverket har genomförtLeva.

har relevansstudier strukturfondema också för mål 3-arbetet.av som
genomförtsDärutöver har antal utvärderingar på läns- ochett pro-

jekmivå. utvärderingarHuvudsyftet med de initierats har varit attsom
effektivisera under den återståendeverksamheten programperioden.

emellertid värdefullaUtvärderamas synpunkter bidrag också införger
den Nedan redovisas några viktiga erfarenheterprogramperioden.nya
från de utvärderingar utredningen tagit del av.

Utvärderingsrapporter

örberedelseprocessen bedömtsF har genomgående otillfredsstäl-som
lande: oklara och motsägande besked gjorde planeringen och etable-att
ringen lokal och regional nivå blev ogenomtänkt ochpåprogrammetav
onödigt förvirrande. Efter den inledande perioden förefaller program-
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kommitténslän. Den regionalagångi väl i samtligaarbetet ha kommit
beklagar densamtidigtstrategiska roll betonas, repre-man svagasom

och Riksorganisa-Företagarnasnäringslivet där SAFsentationen från
samord-kommittéerna. länsvisaDede regionalavalt utgåtion att ur

för sina insatser.genomgående högt betygfår ettnarna
ha problematisk.varitlokala kommittéernaFrågan de synes merom

arbetsförrnedlingsnämnder-undantagmed någotDessa, utgörs avsom
för-med isyftet mål 3-projektenuppfattningoklarhar haft omna, en

begrep-arbetsmarknadspolitik och tolkningenhållande till reguljär av
lokala kommittéer-från dehar varierat. Engagemangetnyskapandepet

egentlighaft någondå inteallmänhet varitsida har i svagt, mannas
enkät kommunernaKommunförbundets 1998beslutsfunktion. ärI egen

uppfattar somtopp-målnuvarandekritiskaregel mot som mansom
för målSPD:nregionala anpassningarsaknartill delochstyrt stor av

lokalakontakter med denhaftsida harå sinProjektanordnama3.
har fungeratsamordnarenregionalastället dendetkommittén; iär som

projektanordnare.och faktiskapotentiellakontaktperson gentemotsom
kunde hakompetenssamladekommittéernas använtsregionalaDe

innevarandefallet underhittills varitvadkonstruktivt änännu sommer
period.

gällande, vilketsighaft svårtharekonominsociala göraDen att
pekar på i denSka LevaSverigeHelaFolkrörelserådet rapportockså

aktö-övervakningskommittén. Andelentillskrivitinitiativpå egetman
arbetsfönnedling-ochkommunerlåg;ekonominfrån socialaden ärrer

antalettill det lågaAnledningenprojektanordnare.dominerar somar
olikapå fleraprojektanordnare förklarasicke-offentligaotraditionella,

finansieringspro-krångel,administrativtinforrnationsproblem,sätt:
ocksåfå förskottmöjlighetAvsaknaden nämnsblem. att som en or-av

anordnare.finansielltförförsvåratsak har resurssvagasom
bedömtscentral nivå harsärskilt påLedningsorganisationen som

utvecklagällerdetlett till bristerharunderdimensionerad; detta när att
Begränsningama ioch rutiner. rätten attadministrativa stödsystem an-

problem.har varit Iledamöter,avlönaför ettvända A-stödetT attt.ex.
föreslåsgoda idéndengod över-Hur attutvärderingsrapporten är

vilkaaktualiserarkommissionenvakningskommittén hos översyn aven
kommandeTA-medlen iförtillämpasskallstyrprinciper program.som

generell övergångaktualiserari EUockså SverigeföreslårMan att en
fondme-utnyttjandegällerdetstyrfilosofitill målstyming när avsom

del.
har beskrivitsekonomisk kontrollochutbetalningarProceduren för

beslutenöverprövningtidsödandemedförtineffektiv och avensom
pekar påutvärderarnaFlerabeslutsprocessen.fördröjningoch avav
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och utbetalandevikten rollfördelningen mellan beslutandeattav myn-
dighet framtidatydliggörs i målett

Övervakningskommittén bakgrund den kritiktillsatte mot av som
framförts tungroddai utvärderingsrapportema den administrativamot

särskild Förenklingsgruppen,i december 1997 medapparaten en grupp,
förebyggeruppgift till förenklingarlämna förslag onödigtatt som

Framför allt för underlätta för otraditionellaadministrativt krångel. att
återståendeden programperioden,projektanordnare under men grup-
kunna grund för detsynpunkter också utgöra en program-pens avses

inför programperiod.arbete skall nästastartasom
mängd åtgärder förutom för-Förenklingsgruppen förslår en som

handläggning berörenklade för ansökan och ärenden ocksårutiner av
länsarbetsnämndens målrollfördelningen mellan 3-samordnare och

frågan förskott före-också ochAMS Ekonomitjänster; tar upp omman
slår möjlighet införs till programperiod. Förenk-generell nästaatt en

sammanfaller till delar med förslaglingsgmppens förslag stora som
och Riksrevisionsverket dessasockså Statskontoret itagits upp av

granskning strukturfonderna.av
bakgrund Förenklingsgruppensomfattande arbete harEtt mot av

förslag för långt det möjligt inom gällandeinitierats AMS såinom äratt
rollfördelningen och övrigtoch förordningar klargöra iäven ge-ramar

nomfora förenklingar under den resterande programperioden.
Övervakningskommitténs harutvärderingar också särskiltI man

målmål ekonomiskagranskat de områden där 3 Detintegrerats i
mål i mål under rubrikenutfallet för där 3 integrerats 6de områden,

enligt utvärderama, blivit be-åtgärder, har,sysselsättningsfrämjande
därmotsvarande områden, mål 3 varit själv-tydligt för ettsämre än

halvtidsutvärderingen mål 6-pro-Sverigesständigt Enligt avprogram.
mål innehåll direktåtgärd 4.4 inomEU-bidraget till ärär varsgram

ungefär hälftenjämförbart innehållet i mål insatsen imed restenav
för programperioden 1995-1999.invånareSverige imättav ecu per

arbetslösa kan enligt utvärderingSkillnaden riktad tilli insatsen samma
endast marginellt tillskott tillförklaras mål Sverigemed i3 ettatt ger

arbetsmarknadspolitiken. Omfattningenden omfattande nationella av
ö-området och därför behovetmålden speciellt i ärär stor avsenare

här.extrainsatser minst

myndigheter,aktörer inomSynpunkter förmedlade av
övervakningskommittéerpartnerskap och

från olika aktörer utred-framförts underDe synpunkter i övrigtsom
framförtssamstämmiga med dem ihuvudsakningens arbete iär som
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överensstämmelsen förenkla-behovetutvärderingsrapportema. avom
redovisningför ansökande rutiner och är t.ex. stor.

förhandlingarinvolverade under arbetet medaktörer,De som var
ocksånationell och regional nivå, betonarprogramplaneringoch på
iorsakade bristerinledande tialsnöden,ofta den pro-som man menar

genomförande-problemoch igramplaneringsdokumentet starten av
Brysselmedförhandlingarnaoklarheter iråddefasen. Det även stora

reglerat i kom-och vadnationelltbeslutaskundevad som varom som
och situatio-tiden, denkortaförordningar. Denmissionens nya ovana

huvudsakligenbli tjänstemanna-korngjorde SPD:n attatt ennen
regionalnationell,påblandförankringdjupareprodukt, parternautan

förockså tidprogramperiod efterlyserInföroch lokal nivå. nästa man
erfarenheterarbetsmarknaden och deregionaladenanalyser somav

programperiod.innevarandeundergjorts
Mål harhar varit oklar. 3och mål 3AMSmellanRollfordelningen

och kommitArbetsmarknadsverketinombåde handläggare externtav
således varitharDetAMSytterligareuppfattas ettatt program.som

målstället för 3identitet. Imål har3 attuppfattasvårt attatt egenen
regler, har mål 3medverksamhetfriståendeprojekten blev egnaen

detaljreglering-omfattandemycketredanovanpå denlagtsregelverket
dendelar konsekvensarbetsmarknadspolitiken. Till stora avenen av

huvudsak utbild-mål dvs. i3medfinansiering inomförform valtman
Till detta hararbetsförmedlingarna.administrerasningsbidrag, avsom

åtgärder bådemedoklarhetenbegreppsmässigadenockså bidragit
med olika inne-arbetsmarknadspolitiken,och inominom SPD:n men

börd.
händelsedatabas ochtill AMSknöts attuppföljningssystemetAtt

arbetsmarknads-andradeltagare iförresultatenmedjämförelser görs
måleffekterna 3-programmet,bildåtgärder vidare orättvis avavenger

påsärskilt svår situationmedarbetslösainriktningmed dess mot en
arbetsmarknaden.

metodutveckling-värdefulla bidrag tillgivitharprojektenMånga av
projekt blivitSamtidigt har mångaarbetsmarknadspolitiken.inomen
ochnyskapande innovati-påKravenför deltagarna.återvändsgränder

genomföra insat-hinder förblivitocksåsomliga, har attettvitet, menar
ocksåharform arbete. Manresultat ileder tillvet avsom manser,

förprojekten varitstyrningeninnehållsmässigapåtalat den svag.att av
kopplatsutsträckningalltför liteniåtgärdernatilllettharDetta att

det mål 3 börbehov. Iföretagensocharbetsmarknadenstill mannya
bådenäringslivet-förformerfinnaheltpå attsättett annat engagera

Arbetsgivareför-företagsnivå.konkretoch påorganisationsnivåpå
sammanhanget. Manbetydelsefull imedverkanocheningens FR:s är

och detsigför företagenattraktivtdet atthar inte lyckats göra engagera
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har inte funnits inbyggda incitamenttillräckligt mycket för företagen
under den innevarande programperioden. Nuvarande mål 3 och mål 4
har i praktiken haft samarbete.mycket lite Regelverken har varit olika,
målgruppema och projekt.styrningen Det kommer därför krävasattav
radikala åtgärder vill koppla ihop dem i Möj-ett nyttom man program.
ligheten till samverkan finns där och både de positiva och de negativa
erfarenheterna från mål projekten för3 grund vidare underär atten
den kommande programperioden. Inom för mål finns3 ocksåramen
många exempel på projekt pekar i riktning den inriktningmotsom som
vi föreslår för det framtida mål och bör fångas3 sambandisom upp
med det kommande programplaneringsarbetet.

Det förefaller ha de nätverkgivit bildatsärmest runtsom som en-
skilda projekt, allianser och samarbeten skapats på lokal nivåsom
mellan företag, kommuner och arbetsfönnedlingar.

3.2 Mål 4

3.2.1 Inledning

Mål år kompetensutveckling4 för anställda mindreiett program av
företag och i vård och inom kommuner och landsting. Pro-omsorg

startade och avslutas i och med1996 utgången 1999.grammet av
klart februariAvtalet med blev i MålEU 1996. 4 ärprogrammetom

inriktat på stimulera och stödja kompetensutveckling anställda,att av
framför allt stärka individens förmågamed inriktning följaatt att
med utvecklingen arbetslivet och förhindra utslagning.i

omfattar fyra delar, analys förväntade förändringarProgrammet av
på arbetsmarknaden, analys utveckling företag och kompetensbe-iav
hov hos anställda nätverkssamarbete mellan företag.och Programmet
administreras Svenska Programkontoret och länsvisaEU regionalaav
kontor kallade Växtkraft mål

Mål har burits i länen de s.k. partnerskapen, rådgivande4 avupp
nämnder arbetsmarknadensdomineras medverkandeDeparter.som av

aktiva med informationorganisationerna har både varit och upplysning
mål och deltagit urvalet projekt.4 i Partnerskapen har bi-ävenom av

dragit med och administrativaekonomiska resurser.
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för målFörberedelserna 4-programmet3.2.2

Sverigesförpåbörjades arbetetmed i EUbeslutatSverigeNär att
medför arbetetFörberedelsernaverksamheter.olikadeltagande i EU:s

under höstenpåbörjades 1994.socialfondenEuropeiska
disku-mål hade längebehandlades inom 4frågeställningarDe som

mel-bred enighetråddeåtgärder.olika Detföremål föroch varitterats
viktenorganisationerfackligaocharbetsgivarestatsmakten,lan avom
analysbaserat påföretagenkompetensutveckling istimulera avenatt

Sedan slutetutvecklingsbehov.ochutvecklingsmöjligheterföretagets
hade finansieratsArbetslivsfonden. Fondenverkade1980-talet ge-av

användesmedelFondensunder 1988.foretagsvinsteravgift pånom en
och utveck-rehabiliterings-genomfördeföretagbidrag till somsom

anställda.utbildade deochlingsprojekt
utred-särskildtillsättadecember 1994ibeslutadeRegeringen att en

för-utredaremål i Sverige. Sommed 4förbereda arbetetförning att
lämnade sittUtredningenArbetslivsfonden.vidordnades direktören

komutvecklingssteginnehöll deFörslagetförslag 1995. trei sommars
företagetsanalysmål 4-program,Sverigesihuvudpunktemabli avatt

och nätverkssam-anställdakompetensutvecklingkompetensbehov, av
förstastödet iinnebarförslagUtredningens attmellan företag.arbete

de-anställda och50mindremedföretag motänhand skulle riktas mot
sektorn.offentligadenlar av

arbets-medomfattande samarbetepåbyggdeArbetslivsfonden ett
och SAFallt LO, TCOframför represente-marknadens parter, som var

styrelserlänsvisaoch destyrelse icentralafondensrade i som var
omfattandedetGenomregionkontoren. partssam-de olikaknutna till

naturligt fördetArbetslivsfonden ut-inomarbete byggts varuppsom
Utred-målutredningeniredningsmannen parternaatt omengagera

mel-produktgradhögidärigenomförslag blevningens gemensamen
arbetsmarknadens Partemasoch parter.utredningsmannenlan engage-

berednings-efterföljandedetifortsättagradhögkom också i attmang
förorganisationenuppbyggnadenoch idepartementetarbetet inom av

fackliga organisa-deunderstrykaangelägetdärför attmål 4. Det attär
betraktade sighög gradiarbetsgivarorganisationemaochtionerna som

förkla-viktigDetför ärmedansvarigadelaktiga och programmet.i en
tillochgenomförandet attframgångsrika programmettill detring av

genomföraförochtidmycket attsålagtparterna resurseregenavner
det.

Arbetsmarknadsdeparte-överlämnades tillförslagUtredningens
SPD iprogramdokumentsamlattillförslagutarbetade ettmentet som
ochmellan Sverige EUFörhandlingenförslag.med utredningenslinje

Paral-1995.pågick på hösteninprogramdokumentetdet samladeom
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lellt med förhandlingarna rekryterades den organisation skullesom
administrera mål

3.2.3 Proceduren for utarbeta SPDatt

Riktlinjerna för verksamheten mål återfinnsinom 4 i det Samlade pro-
gramdokumentet från januari 1996. Dokumentet denutgör överens-
kommelse mellan och den svenskaEU regeringen villkoren för attom
utnyttja de medel ställt till förfogande och vilkaEU åtaganden Sverige
gjort i sammanhanget.

SPD utarbetades ochunder 1995 1996. Processen blev relativt ut-
dragen, erfarenhetberoende på bristande från svensk sida och pâ detatt
innehöll för lämna stöd till företag s.k. kompe-ett system att genom
tenscheckar medförde långa förhandlingar. Checkarna ettsom var
schabloniserat företagför bidrag till för genomförasystem att attge
analys utbildningkompetensbehov och anställda. Förslaget blevav av
aldrig genomfört den form föreskrivitsi i SPD:n. Förslaget inne-som
höll inslag schabloniserad kostnadsersättning inte stämdeett av som

med krav exaktEU:s på redovisning alla kostnaderöverens av som
skulle ersättas.

omfattning3.2.4 Mål, syfte och

Det övergripande målet för mål uppnå4 ökad vilja till föränd-är att en
ringar och genomföra kompetensutveckling både hos anställda i pri-att

företag och offentlig verksamhet inom vård och Avsiktenvata omsorg.
arbetsplatsernapå stärker organisationensär att starta processer som

förmåga till förändring och ökaoch anpassning individens förmågaatt
konstruktivt delta förändringsarbetet.i De anställda skall i förstaatt

hand tillfälle utvecklas med den organisation de arbetar Deattges
samband med förändringsarbeteteventuellt blir övertaliga i skallsom

stå bättre rustade få arbete.nyttatt
antal med förberedandeMål 4 organiserat i analys, identi-är stegett

fiering behov,utvecklingsmöjligheter och genomförande utveck-av av
lingsinsatser erfarenhetsutbyte nätverk.samt genom

Mål består följande åtgärder. Uppställningen följer4 den indel-av
ning återfinns i SPD:n.som

Åtgärd förändringar1.1: Analys förväntade arbetsmarknaden ochavav
yrkeskrav. del genomförs olika aktörer inom forskarvärldenDenna iav
samarbete med Programkontoret.
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planeringÅtgärd kompetensbehov,ochAnalys kunskaps-1.2. avav
delföretag. Dennainomutvecklingkompetensförändring och genom-

stöd konsulter.mediblandälva,företagenförs avav

delföretagen. DennaÅtgärd inyckelpersonerUtbildning2.1: av
själva.genomförs företagenav

utbildningföretag,utvecklingsprojekt iÅtgärd Genomförande2.2: av
före-genomförs idelarbetskraften. Dennakompetensutvecklingoch av

utbildningsanordnare.eller externatagen av

nätverkutvecklingÖverförings-Åtgärd samarbetsstrukturer:och3: av
organisationer,företag ochgenomförsdelstöd. Dennaoch externt av

konsultstöd.medeventuellt

samord-stöd:för teknisktÅtgärd beloppstöd. EttTekniskt avsattes4.
Information,central nivå.ochregionallokal,påförvaltningochning

utvärdering.ochuppföljning

Mål 4beskrivna i SPD:n.ocksåfinnsförMålgruppema programmet
det iframhållerindivider. SPD:ntillstöd attförskall ett programvara

arbetsmarknadenpåställningmedindividerhandförsta somär svagen
ochutbildningmed lågDännedstödet.få delskall personermenasav

föråldrad iblieller hotasblivitharutbildning att/eller varspersoner
betonararbetsmarknaden. SPD:npåefterfrågasvadtillrelation som

stödetfå delskallkvinnorochdvs.jämlikhet mänmål attockså avom
likvärdigtpå sätt.ett

indidvi-företagdet änorganiserat ärSå ärprogrammet snararesom
individerrätt"träffaskallbidragenFörbidrag.kan söka attder som

skallurvalsreglerolika styragjortdärförpartnerskapenhar somupp
partnerskapvarjeutformatsharreglerbidragsfördelningen. Dessa av

beslutatprioriteringardeochförhållandenaregionalautifrån de man
andel kvinnorbransch,företagsstorlek,gällerför. Prioriteringarnasig

företagvilkauppföljningfortlöpandeGenomanställdabland de etc. av
såverksamhetenförsökerstödetdel styrafåttindivideroch manavsom

uppnås.målenuppställdadeatt
mål 4-pro-innebarÖverenskommelsen och EUSverigemellan att

svenskasvarade för 28ESF procent,såfinaniserasskulle attgrammet
Fördel-för 44företagdeltagande procent.ochför 28 procentstaten

Deolika delprogrammen.demellanvarierarmellanningen parterna
för 50företagenprojektägareföretagendärdelprogram är pro-svarar

vardera..för 25svenska procentochoch ESF statencent
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3.2.5 Organisation

Mål 4 har relativt komplex organisation med beslutande bådeen organ
på nationell nivå och länsnivå. Verksamheten har beslut fatta-styrts av
de myndighetspersoner och med förrepresentanterav av grupper myn-
digheter, arbetsmarknadens och andra intressegrupper i samhäl-parter
let. Myndighetsbeslut har genomgående fattats myndighetspersonerav
och övervakningskommittén medan de partssammansattaav grupperna
på regional nivå partnerskapen hafthar rådgivande roll. praktikenIen
har dock myndighetspersonema genomgående de rådgivan-accepterat
de beslut fattat och avstått från fatta beslut i stridattsom grupperna
med partnerskapens rekommendationer.

För det övergripande ledarskapet övervakningskom-ansvarar en
mitté. Statssekreteraren i Arbetsmarknadsdepartementet numera
Näringsdepartementet ordförande övervakningskommitténiär harsom
22 ledamöter departement, statliga och kommunalarepresenterarsom
myndigheter, arbetsmarknadens och ideella organisationer.parter I
övervakningskommittén ingår Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmark-
nadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Rådet för arbetslivsforskning,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Högskoleverket,
Statens skolverk, Näringsdepartementet, Närings- och teknikutveck-
lingsverket, riksorganisation,Företagarnas SACO, LO, TCO, SAF,
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Kooperativa rådet,
Folkbildningsrådet EU-kommissionen.samt

Övervakningskommitténs roll och uppgifter reglerade i SPD:n.är
Av arbetsordningen framgår övervakningskommittén skall tvåatt mötas
gånger år, den uppgifthar i för den övergripandeatt att stra-per svara
tegin och medelsfördelningen övervaka, följa och utvärde-samt att upp

arbetet med mål 4.ra
Övervalmingskommittén har arbetsgrupp för övervakningutsett en

och utvärdering ledamöterelva sammanträder månadsvis ochom som
aktivt följer arbetet med Ordförande arbets-iprogrammet.som mer

TCO:s företrädare. Programkontoret sekretariatär förutgörgruppen
såväl övervakningskommittén arbetsgruppen. praktikenI harsom
arbetsgruppen fungerat för Programkontorets arbetestyrgruppsom en
med mål 4.

Programkontoret den centrala myndigheten administrerarär som
mål Programkontoret leds styrelse bestående företrädare förav en av
fem departement. Styrelsen har det övergripande för Program-ansvaret
kontorets verksamhet och för de EU-medel Programkontoretatt som
administrerar hanteras i enlighet med överenskommelsen mellan EU
och den svenska regeringen. harDäremot styrelsen ingen direkt roll i
mål 4-verksamheten.
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förnämndrådgivandeingårmål 4för ävenI organisationen en
till Pro-rådgivanderådgivande nämnden ärkompetensutveckling. Den

endastMål 4Programkontoret. utgörtillochstyrelsegramkontorets en
rådgivan-allt denframförverksamhet. Det ärProgramkontoretsdel av

frågorengagerad ikompetensutveckling ärförnämnden somde som
förföreträdareutsträckningisitternämnden sammamål 4. I storrör

och iövervakningskommitténföreträdda ifinnsorganisationer som
utvärdering.ochövervakningförarbetsutskottet

rådgivan-länsvisabestårmål 4förorganisationenregionalaDen av
Växtkraftkalladekontorlänsvisapartnerskapkallade samtde grupper
ocksåsamordnare ärleds4-kontorenmålVäxtkraftmål somav en

informations-organiserarSamordnarenbeslutsfattaren.forrnelleden
informationpartnerskapetideltagarna utstödmedförarbetet och av

målerbjudsstöddet genomsomom
län.tillfrån lännågotvarierarsammansättningPartnerskapens

regionalatill departnerskapetbildauppdragetgickUrsprungligen att
domine-praktikenikomTCO. Dessaoch attLOför SAF,företrädarna

Riksorgani-för Företagarnasföreträdarnamedtillsammansarbetetra
framgårpartnerskapeniingårövrigtiorganisationerVilkasation. som

tablå:nedanståendeav

partnerskapAntalOrganisation
21RiksorganisationFöretagarnas
21LO
2 1SAF
20Kommunförbundet
20Länsarbetsnärrmden
20Länsstyrelsen
19TCO

81Landstinget
1 lSACO

8Försäkringskassan
8Handelskammaren
5RiksförbundLantbrukamas
3SIF
9Övriga

framgång-ochuppläggningenförbetydelsehaftharSamordnarna stor
anställdasamordnamaFormellt är4-arbetet.mål avregionaladetien

gradhöghar i styrtsrekryteringenMenProgramkontoret.Svenska EU
anställ-tidsbegränsadeskettharRekryteringenpartnerskapet. somav

allainnebärDetlöper. attmål 4-programmetperiodunder denningar
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anställningar avvecklas 2000. Detunder år råder olikheter i yrkes-stora
och erfarenhetsbakgrund mellan samordnama. Några har tidigare
arbetat med Arbetslivsfonden, andra har hämtats från arbetsmarkna-
dens från mindre företag eller frånparter, Arbetsmarknadsverket.
Avsikten har varit finna har goda kontakteratt i länetspersoner som
näringsliv och med organisationslivet länet.i

3.2.6 Beslut projektom

Rutinerna för behandla ansökningar från företagatt bidrag från målom
4 varierar från län till län. Ofta inleds kontakten med telefonsamtalett
där företag hör sig för möjligheten få frånstöd Växtkraft målattom
Kontakten leder ofta till företaget får besök samordnaren,att ett av
dennes medarbetare eller någon konsult Växtkraft mål 4 samarbe-som

med. Företaget utformar däreftertar ansökan stöd formien om av en
enkel plan vilka aktiviteter villöver genomföra, och vilka kostna-man
der beräknar för verksamheten. regel företagenI har följt de plane-man
rade med först analysera företagetsstegen utveckling och kompe-att
tensbehov och därefter i två genomföra kompetensutvecklings-att steg
insatser.

Ansökningama bereds kontoret och förslag beslut föreläggsav om
partnerskapet. Efter partnerskapets rekommendation fattar samordnaren
det formella beslutet bifalla eller avslå ansökan.attom

När projektet genomfört rekvirerar projektägarenär bidraget från
Växtkraft mål 4-kontoret. Utbetalningen godkända bidrag skötsav av
AMS formell prövningäven gör projektet iär överens-som en av om
stämmelse med regelverk.EU:s

3.2.7 Finansiering

Totalt omfattar mål 4-verksamheten milj5 207 SEK 6l2,6 ecu under
programperioden fullständig1995-1999. En redovisning medlenav
framgår tabell 3.1.av
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mål 1995-19994FinansieringTabell 3.1: av
SEK.1998,reviderad september

TotaltPrivat med-OffentligESF
finansieringmedfinansiering

88,4Åtgärd 44,244,21.1 -

2181,11090,6Åtgärd 545,3545,32.11.2 +

2352,81176,4Åtgärd 588,2588,22.2

438,6Åtgärd 219,3219,33 -

146,2Åtgärd 73,173,14 -

5207,2267,01470,11470,Totalt

programdokumentet.samladedetåterfinns ifinansieringReglerna om
28för ESF,innebär 28 procentfinansieringenövergripande pro-Den
medel.privataför44ochmedel procentoffentligasvenskaförcent

olikaförfinansieringsreglerolikaföreskriverFinansieringsreglema
nedanståendeframgåriFördelningen procentmål 4.åtgärder inom av

tablå:

PrivatOffentligtEFS
5050Åtgärd arb.marknadAnalys1 av. 502525Åtgärd i företagenAnalys1.2:

502525Åtgärd nyckelpersonerUtb2.1. av
502525Åtgärd anställdaUtbildning2.2: av

5050Åtgärd för företagNätverk3:
5050Åtgärd stödTekniskt4.-

vidomkostnader ifinansieratillanvändasfår attmålfrån 4Bidragen
studiebesökförläromedel, etc.kurskostnader,såmening resorsom

4-bidrag. Denmålmedbekostaskonsultstöd kanÄven föromkostnader
anställdasdefårstårföretagenbestår attmedtinansieringenprivata av

Dennautbildning.ochplaneringdeltar itid dedenunderkostnader
med-beslutsärskildanågradåsmidigt,mycket omfungeratharform
redo-behöverendastföretagendåochbehövtsharintefinansieringen

anställda.delagtstiddenvisa avnersom
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3.2.8 Uppnådda resultat

Det samlade programdokumentet för mål 4 innehåller rad detaljera-en
de operativa mål för verksamheten. Det övervakningskommitténär och
speciellt den arbetsgrupp för utvärdering och övervakning har isom
uppgift följa verksamheten och bevakaatt så mål uppnås.att uppsatta
Det sker huvudsaki på två Dels arbetsutskottetsätt. löpande deltar av
de resultatsammanställningar Växtkraft mål 4-kontoren ochsom
Svenska EU Programkontoret löpande redovisar. Dels har arbetsut-
skottet initierat antal utvärderingsstudier.ett externa

De uppställda målen återfinns deti samlade programdokumentet i
form antal indikatorer. bl.a.Därett sägs att:av

Under programperioden skall 90 alla svenska små ochprocent0 av
medelstora företag ha erhållit information målom
Under det första året skall minst 10 000 små och medelstora företag0
besökas eller delta i mål 4.möten om
Minst 30 företag000 skall genomföra analys kompetens-steg0 av
behov.
90 dem genomför analysen i skallprocent inom0 steg ettav som tre
månader gå vidare och genomföra kompetensutvecklingsprogram.
Totalt kommer uppskattningsvis 240 löntagare000 delta kompe-i0
tensutveckling åtgärd 2.2.genom
Det totala antalet utbildningsdagar inom mål 40 som genereras upp-
skattas till miljoner.1,7

Utvärderings- och uppföljningsarbetet har både kvantitativ ochen en
kvalitativ dimension. Den kvantitativa gäller antalet företag fåttsom
bidrag och antalet individer deltagit i aktiviteter fått stödsom som av
mål Den kvalitativa delen gäller verkligen de behövandemestom
målgruppema har fått del bidragen.av

3.2.9 Utvärderingar

Enligt SPD:n skall mål 4 utvärderas dels efter halva programtiden, dels
i samband med avslutas. Halvtidsutvärderingenatt programmet genom-
fördes under 1997 konsortium bestående ochErnstett Young,av av
Castor AB Temaplan AB. slutligaDen utvärderingensamt inleddes
under 1998 och genomfördes IM-gruppen i Uppsala AB. Utöverav
dessa två huvudstudier initierats övervakningskommittén harsom av
ytterligare antal utvärderingar och analyser genomförtsett på initiativ

Programkontoret och på initiativ olika regionala partnerskap.av av
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Halvtidsutvärderingen 1997

Uppdragetundergenomfördes 1996 och 1997.Halvtidsutvärderingen
vad åstadkommits inomundersökningavsåg både kvantitativ somaven

ocheffektivitetorganisationensbedömningochprogrammet aven
vägledningsmaterialgranskat detharändamålsenlighet. Man an-som

kompetensbehov ochföretagensanalysernaför genomföravänts att av
individer med lågmålgrupperna,nå de primärahur väl lyckatsman

eller föråldrad kompetens.
hade präglatsför mål 4organisationenfannUtvärderama storatt av

mycketingående organisationernapartnerskapendeentusiasm och iatt
genomslag ochfåtthadebidragit tillaktivt stortprogrammetatt upp-

målgruppen.avseddadenmärksammats hos
svaghe-präglats rademellertidhadeGenomförandeprocessen av en

och ledarskapet.styrningenplaneringen,grundläggandei denter
förochrelativtframkommithaderiktlinjerErforderliga sent resurserna

för knappa för.initialt varitverksamheten hadegenomföraochstyraatt
dentid och pålagtbordehade. Mandet uppdrag resurserner merman

saknadesuppdraget.genomgången Detochplaneringeninledande av
för registrerametoderöverenskomnainledningsvis attgemensamt

följaefter hand meduppstod problemdärförochbidragbeviljade att
uppnåddes.målendebedömaochutvecklingen uppsattaom

bidrag enligtföretag ansökthade 18 000slutet 1998Vid omcaav
åtgärdföretag enligt Caoch 0002enligt 2företag9 000 stegsteg

inteck-medlenoch 73genomförtshadeprojekt000 procent10 varav
nade.

på mål 4Synpunkter

för mål 4organisationeningått i ärVid medintervjuer sompersoner
mål har buritsvitsordar 4Alla attentusiasmen programmet.överstor

med. Detdem varitäranda hosoch pionjentusiasmstark somavupp en
ochkontorende regionalaochProgramkontoretanställda pågäller de

övervakningskommittén,ingått iorganisationsföreträdarede ar-som
partnerskapen.ochreferensgruppernabetsgruppen,

det harframgång har varitförfaktor attavgörandeEn programmets
deltagandeDedrivitsedanutarbetats de programmet.parter somav

betrak-ochmedidentifierar sigorganisationsföreträdama programmet
ochpersonligtbådehasigprogram. Dedet sitt etttar ansersom

med-derasfullföljs ochför attorganisatoriskt programmetattansvar
ilemmar sig programmet.engagerar
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intervjuade utifrånutformatockså ärbetonar programmetDe att
relativt lättoch Detanställdas behov är attoch de synsätt.företagens

utvecklings-analysbehovetanställdaochledningövertyga av en avom
få irelativt lättvaritocksåhar parternakompetensbehov. Det attoch

kompetensutvecklingsinsatserdegenomföraföretaget manatt som
ocksåupplevsansökningaradministrationenenklaidentifierat. Den av

mycket positivt.
utbetal-framför alltfram gällerkommitsynpunkterkritiskaDe som

beslut fattatsdeöverprövningmed AMSningsrutinen sam-avsomav
ologisk. Varförochonödiguppfattasprövningordnama. AMS som

tilläm-samordnamaredankriterierenligtskall AMS pröva somsamma
pat

Andralcritiserats.har ocksåefterskottimed ersättningSystemet
det bestäm-förskottsutbetalning,tillmöjligheternaländer utnyttjar men

spelatuppenbarligen inteharDettaför intede sig Sverige göra.att
Menoffentliga organisationer.ochföretagflertaletrollnågon istörre

drivs påföretagoch andraföretagkooperativamindreför antal somett
finansiell bassmalmycketharochliknandegrund ellerideell ensom

rådenkelt inteheltharbesvärliga. De attvaritlikviditetsproblemenhar
kan fädekostnader vänta ettåtgärdergenomföra somgenererarsom

för.ersättninghalvår fåpå att
avsakna-ochlänenbeslutsfattande idecentraliseratmedSystemet

olikamedfört deharriktlinjer partner-centralaheltäckande attden av
beviljasskallbeträffande vilkariktlinjerutvecklat olikaskapen har som

bl.a.gällermellan länenuppståttolikheteroch Debidrag inte. som
ideella organisa-behandlingenenrnansföretagare,behandlingen avav

bidrag,offentligamedfinansierashuvudsakioch företagtioner som
företag.ochbranscherolikamellan typerprioriteringen av

EmploymentochAdapt3.3

gemenskapsinitiativSocialfondens3.3.1

verkstäder knutnaexperimentellakanEmploymentAdapt och somses
ochAdaptgemenskapsinitiativethörTill mål 4till sitt målprogram.var

inriktar sig påGemenskapsinitiativen trans-Employment.till mål 3 hör
får deDärförverksamheter.nyskapande ettochsamarbetenationellt

deförinominsatserdetillämpningsområde görsän ramenannat som
tillvidareförasochidéerkanmålen. prövasprioriterade Där senare

målområde. Dettaaktuellt etttillellerunionenandra delar i mer-ger
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enbartkunna uppnåsskulleinteförvärde medlemsstaterna genomsom
behövs förriskfinansiering prövaattDennationella insatser. som

samarbets-ochinnovationerarbetsmarknadspolitiskasocial- och nya
bidrasocialfondentransnationell kannivåochlokalformer på både

experimentellastöd tillgemenskapsinitiativ. Demed dessa gergenom
med natio-jämföromfattanderelativtspjutspetsprojekt är om mansom

projekt.arbetslivspolitiskaocharbetsmarknads-nella
socialfonden,underskildatvåEmploymentochAdapt är program

och har över-Programkontoretfrånde båda administreras gemensam
vakningskommitté.

skall:gemenskapsinitiativförinomfinansierasProj ekt ramensom
tvåmed minstsamarbetei part-genomförastransnationellaVara0 -

länder.olikafrånner
mål-tillrikta siglösningar,organisatoriskainnovativaVara nya0

metodutvecklingar.eller nyagrupper
lokala ini-påbyggaprincipennedifrån-upps.k.denRepresentera0 -

förankring.lokaloch hatiativ en
verk-reguljäratill denöverföraskunnapå siktöverförbaraVara0 ~

medlemsländerna.samheten i

gemenskapsinitiativengenomförandeOrganisation och av

EmploymentellerAdapt görsunderprojektprioriteringUrval och av
nämnderna.rådgivandeknutnatill kontoretdeochProgramkontoretav
styrelse. EnProgramkontoretsdärefterprojekturvalBeslut görs avom

urvalsproce-godkännaskall dessutomövervakningskommittésärskild
kommissionenmedavtaletkontrolleraprojekturval attochdur samt

efterlevs.
övervakningskommittéAdpatdeladeprogramperiodenbörjanI av

ÖvervakningskommittéernamålmedEmploymentochmed mål 4
varförgemenskapsinitiativenåtsigtidemellertid litehade ägna enatt

EmploymentochAdaptförinfördesövervakningskommittégemensam
skullehade hoppatssynergieffekten1998. Deni början mansomav

ald-uppstodgemenskapsinitiativetochmålprogrammetmellanuppstå
anledningdiskussioner. Entematiskaförtidliteblevrig och det annan
kanvarandramedmyckethar gemensamtinitiativen varasomattvar

samarbete. Det ärtransnationellttillsammans,behandla t.ex.värt att
gemenskapsinitiativenmedlemsländerandra attmångaockså vanligt i

förövervakningskommitténövervakningskommitté. Ihar gemensamen
organisatio-följande 22försitter representantergemenskapsinitiativen

forLandsrådetArbetslivsinstitutet,kommunförbundet,Svenskaner:
Integrationsverket, Hög-TCO, SAF,ungdomsorganisationer,Sveriges
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skoleverket, Europeiska kommissionen, Rådet för arbetslivsforskning,
Handikappförbundens samarbetsorgan, Handikappombudsmannen,
SACO, Folkrörelserådet, Ungdomsstyrelsen,AMS, NUTEK, Koopera-
tiva rådet, Skolverket, Jämställdhetsombudsmannen, Regeringens råd
för etnisk jämlikhet och integration, Företagarnas Riksorganisation och
LO. Ordförande i kommittén tjänsteman från f.d. Arbetsmark-är en
nadsdepartementet densedan l januari 1999 Näringsdepartementet.
Under hösten startades analys-1998 och spridningsgrupp i övervak-en
ningskommittén. uppföljning,sig utvärdering,De spridningägnar
och påverkan. fungerar arbetsutskottGruppen för övervak-ettsom
ningskommittén första hand diskuteratoch har i utvärderingama av
Employment. träffas oftare övervakningskommitténsDe två gångerän

år och detta möjlighet till fördjupning i arbetet och hjälpa till attper ger
sprida erfarenheter. föreslå fördjupningsområdenDe kan till utvärde-

rama.
Under förstaden ansökningstiden projekten hittatvungna attvar

internationella samarbetspartner innan de kunde bli godkända som
projekt. tillvisade svårt och ledde ofta projektDet sig medatt annars
goda förutsättningar lyckas aldrig blev Till den andra ansök-att av.
ningsomgången infördes stället däri projekten först blevett system
godkända därefter hjälptenationellt, och Programkontoret till sökaatt
samarbetspartner internationell databas.i en

Finansiering

Socialfonden ungefär förmiljoner kr. Adapt och310 Employ-avsatte
för Till tillkommerperioden 1995-1999. detta medfinansieringment en

på budgeten förden totala de svenska45 Avrunt procent. gemen-
skapsinitiativen får Adaptsocialfonden ungefär 1/3under och
Employment socialfondens2/3. alla gemenskapsinitiativ iAv Sverige
måste del projekten ligga inom mål 6-området.viss Dessa projekten av
skall finansieras från socialfonden.med 65 denna kvotNärprocent är
uppfylld får mål 6-ornrådetinga fler projekt inom stöd huvudöver
taget.

land tillämpar förskottsutbetalningSverige det enda inteär som av
EU-medel. fondförvaltannyndighet för socialfondsmedelAMS ochär
alla utbetalningar dem. Programkontoretvia programförvaltareärgörs
och därför dubbelgranskadeblir alla utbetalningar dvs. beslut fattas
både se kap.Programkontoret och AMS 6.5.. Extern revisionav
genomförs på dem kontrolleraoch det ankommer kvalitetenRRV attav
på månadsvisinternrevisionen. Utbetalningen sker efterskott tilli pro-
jektanordnaren gällerefter det Adaptrnedel har dettarekvisition. När så
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deteftersomproblemnågotuppfattatstiden inteunder den senaste som
Employment-få sinasnabbtförhållandevisändå har gått att pengar.

betalatsmed medlenproblem utofta upplevt attprojekt däremothar
sent.

stödteknisktMedel till

deltillhar vissgemenskapsinitiativenforverksamhetProgramkontorets
s.k.försocialfondenerhållits frånmedelsärskildamedfinansierats som

särskildaprojekt kräverTransnationellaTA.AssistanceTechnical
s.k.och dentransnationalitetenexperimentgraden,klaraforinsatser att

stöd från Program-mycketkräverDeprincipen.nedifrån-upp extra
projekten.iochvägledningrådgivning, närvaroformkontoret i av

deteftersomhögagemenskapsinitiativenförkostnadernaDessutom är
olika. TA-me-projektenalla"stordriftsfördelar, ärfinns någrainte

programbudgeten. Fyra ärprocenttillfårdel gå procent avsexupp
kommerfemtesocialfonden. Denfrån procentenTA-medelvanliga

tillkommermedlemslandetendastsocialfonden,frånockså ommen
Programkontoretsbetydermedfinansiering. Det attmed procenten

utvärderingsinsatserövervakningskommitténsochverksamheter avse-
ochsocialfonden5/6 frånmedfinansierasgemenskapsinitiativenende

medfinansiering.nationelll/6 med

Uppnådda resultat

olikamångakanprojekten mätasresultatenuppnådda syn-De urav
spridalyckasdegemenskapsinitiativför är attmålvinklar. EU:s utsatta

denyskapande attprojekten natur,erfarenheter, ärvidare sina att av en
perspektiv.nedifrånfrånoch utgårsamarbetetransnationellt ettverkar i

lyckadeprojekten kantidigtför sägaDet att anses somär ännu om
fulltprojekten inteslut och utinteprogramperioden äreftersom ännu

produkter.ellerresultatkan visa
lyckademångaefter hurbarainteprojekten mätsResultaten passav

harprojektenmisslyckadedegenomförts ävenharprojekt utansom
Gemen-deras misstag.lärakanandramedochbetydelse i att avstor

fårExperimentverkstad.experimentellskallskapsinitiativen envara
erfarenhetsspridningochrapporteringdokumentation,misslyckas, men

idéervidarespridapåharSverige attsatsatskötas. Imåste genomman
harProgramkontoretkonferenser.ochseminarierolikabl.a. typer av

systempå-ocherfarenehetsspridningforsärskild planutvecklatbl.a. en
lyckatsharvikanperspektivinternationellt säga attverkan. I manett
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bra med detta. Men projektanordnarevarje enskild skall haäven en
plan för förmedling de resultat erfarenheteroch erhålls samtav som

utvärderingar projegna av
Erfarenheter visar medlen för genomföra socialfondensatt attnu

gemenskapsinitiativ inom mål 6-områden har varit allt för begränsat
inom båda Flera intressanta projektansölcningar har in-programmen.
kommit där verksamheten faller detinom geografiska mål 6-området

medlen för projekt detta område harinom varit intill slut. Detnästmen
bör därför förutom kvotenmöjligt med ESF-medel med högreattvara
bidragsnivå mål 6-området få användai andra ESF-medel med
normal bidragsnivå där.

3.3.2 Adapt

Sammanfattning programmetav

Inom för Adaptgemenskapsinitiativet stöd till utvecklings-ramen ges
projekt syftar till de anställdasstärka ställning inför framtidaattsom
strukturomvandlingar utvecklingsfönnågaoch bidra till och kompetens
hos både företag och individer. Projekten skall nyskapande ochvara
ske i samverkan med andra medlemsländer.minst två

Adapt skall i egenskap gemenskapsinitiativ fungera mål 4:sav som
utvecklingsavdelning kompletteraoch mål 4 erfarenheterattgenom
skall kunna användas framtida mål 4-pr0jekt.i Erfarenheterna skall

kunna spridas reguljär verksamhet bådei i Sverige ochäven Europa.
Adapt sammanhängandehar fyra inbördes mål:

stärka förmåga klara strukturförändringar,de anställdasatt att av
konkurrenskraft,stärka företagensatt

öka anställdas kompetens och rörlighet ochde inom mellanatt
företagen förhindra arbetslöshet,för att

tillkomstenförutse och påskynda jobb och verksam-att av nya nya
heter företag.i första hand i mindre

Enligt förkommissionens riktlinjer Adapt fyra huvudområdenanges
för stöd;

kompetensutveckling, rådgivning och vägledning relaterade till
strukturella förändringar medlen,35 procent av
samverkan för förutse förändringar, utveckling nätverkssam-att av
arbete 35och möjlighet till jobb medlen,procentnya av
stödstrukturer 20 medlen,och system procent av
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10kunskapsbildningoch procentkunskapsspridninginformation,4.
medlen.av

Adaptföroperativadet ut-harområden programmetfyraUnder dessa
defåför inarbetsmarknadenområden påprioriterade attvecklat egna

priori-nödvändiga. SverigeIviområdeneller extraansersomgrupper
ochfömyelseförmågautvecklainriktade påprojekt attärterar somman

påbättresamverkan bliandraochnätverkikompetens och typeratt av
Främjandekunskapsbehov.ochomvärldsförändringarförutse avatt

Adapt-kommunikationsteknikochinformations-tillämpning m.m.av
ochprivatmellansamarbetsformer, t.ex.ocksåprojekt skall pröva nya
ochjämställdhetenbefrämjarAdaptprojektverksamhet.offentlig som

prioriteras.miljögodutvecklingen av en
denansökningsomgångar,tvågenomfördesprogramperiodenUnder

andradenUnder1997.underandradenochförsta under 1995 om-
prioriteringytterligarebeslutatEU-kommissionenhadegången enom

Akti-informationssamhället.byggaAdapt-BISs.k.Adapt, detinom
ochinförandetförunderlättaavseddaAdapt-BISunder attärviteterna

emellertid någotinformationssamhället. Dettautvecklingen somvarav
förstadenområdena iprioriteradesvenskabland demedredan fanns

omgången.

utvärderingarnaSammanfattning av

gjordeYoungAdapt; Ernsthar gjortsutvärderingar ge-Två enav
därefter gjorde SIPU utvär-och1996Adaptochmål 4för enmensam

Adapt-välbedömer hurUtvärderingama1998.dering/lägesrapport
spridningnyckelbegreppenfyradeunderfungerathar avprogrammet

perspektivet.nedifrån-uppochtransnationalitetinnovativitet,idéer,
utvärdering-problemEttoch innovativitet:idéerSpridning somav

måltillAdaptprojektfrånerfarenheternaspridamed1996 såg attarna
fåförvaritharmellankontakterna4-verksamheter är att programmen

mål 4-redankommeravslutatsharAdaptprojektNäroutvecklade.och
insvårtoch detförankrade att taoch ärfördelademedlen nyaatt vara

problemfinnasdetDärför kan ävenprojekten.iidéerperspektiv och
4-verksamheten. DemålAdapt-produkterfåmed pro-att ut genom

företags-välutveckladehaftredanharlyckadevaritjekt har mestsom
innovativa"fálterfarenhet. Förmed attprojektledareochkontakter

förankrade ivälförstdemåstevidarespridasskallprojekt kunna vara
projspridamedsvårigheternanätverk. attEnellerföretagsitt enav
moder-iverksamheterandra änin ikunnamåsteidé denär att passa
abstraktochkonkretmellanpendla ettmåste ettprojektidénprojektet,
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plan. Innovativitet kan relativt,tolkas vad känt ochär iprövatsom en
bransch eller företagstyp heltkan i Därför detnytt ett annat. ärvara
viktigt det finns rådgivande frånexpertstöd olika branscher.att

Transnationalitets För transnationaliteten i projekten skall kunnaatt
fungera huvud praktikeni har detöver varit vikt de olikataget attav
deltagarnas i samarbetet har fått variera i grad. För vissaengagemang
deltagare har det varit desvårt utnyttja andra samarbetspartnema tillatt
fullo eftersom Adaptprojekt olikai länder koncentrerar sig på olika as-
pekter. Medlemsländema olika delarprioriterar Adapt olika högtav
och därför olikaprojekten ofta annorlunda i medlemsländer. Iutser
Sverige prioriteras nätverk mellan företag och mellan privat och
offentlig sektor i utsträckning medan i Spanien prioriterasstörre t.ex.
utbildningsgraden i projekten högt. medfördeDetta svårigheter för
företagen under den första ansökningsomgången, under den andramen
ansökningsomgången kommissionen hjälpte till matcha ihopnär att
projekt kLmde de olika bättreprojekten hitta och lära varand-partner av

och utveckla produkter gemensamt.ra
Nedifrån-upp perspektivet: nedifrån-uppFör perspektivet skallatt

kunna fungera verkligheten och deltagarnai skall kunna ha inflytande
sitt projekt får projekten inte låsta frånöver i början formuleradevara

och planer. hindrar då projekten frånDet utvecklas efter del-attramar
idéer medan projektet igång. Samtidigttagarnas växer äregna som upp

förväntas beskrivningarprojekten ha klara mål och förförväntan attav
huvud få Adaptstöd.över taget

Övriga synpunkter

Genom samtal med deltagande genomförandeti Adapt kornparter av
det fram Programkontoret, både centralt och regionalt har viktigatt en
stödfunlction fylla för projekt skall kunna genomföras i sin hel-att att
het. På tiden harsista de regionala Programkontoren börjat engagera
sig i de lokala Adaptprojekten och det har visat sig de har kunnatatt ge
projekten stöd och möjlighet till spridning idéer regionalpå nivå.av
Det finns exempel samordnare förpå Adaptprojekt har ansöktäven att

mål 4-stöd för utveckla rollsin samordnare tillsammansattom som
med andra projektledare.

Adaptprojekt har fungerat experimentell verkstad, och detsom en
Ävenhar funnits behov "riskpengar" dessa medel har varit.ett av som

inte alla projekt har blivit lyckade så erfarenheterna från deärom
mindre lyckade projekten också viktiga sprida. finnsI Europaatt sam-
manlagt 4 000 Adaptprojekt och lika många erfarenheter spridaatt
vidare på regional, nationell och unionsnivå.
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Employment3.3.3

Sammanfattning programmetav

sysselsätt-till skapaskall bidraEmploymentGemenskapsinitiativet att
transnationellakompetensnivå ut-arbetskraftenshöjaning och genom

experimentella ochförskallvecklingsprojekt. Programmet utrymmege
ochmetodermodeller,skalldessaprojekt. Genomnyskapande an-

mål 3-ioch användasöverförassedan kanutvecklasgreppssätt som
arbetsmarknadspolitik.nationellellerprogrammet

på in-fastasärskiltdelprogramfem tarbestårEmployment somav
ungdomar,andraarbetshandikappade och utsattaför grupper,satser

invandrare.ochkvinnor
ochfunktionshindradeför utsattaunderlättatillsyftarHorizon att

Employmentmedlen har50sysselsättning.få procentatt avgrupper
Integra.ochHorizonprojekttillgått

yrkesutbildningårunder 20ungdomartillsig utanYouthstart riktar
underlätta dessaMåletgrundkunskaper. är attbristandeeller med ung-

Employmentmedlen25arbetslivet.tillövergång procentdomars av
Youthstartprojekt.tillhar gått

påochmellan kvinnorjämställdheten mänökasyftar tillNow ar-att
möj-kvinnorsökaråtgärderhandförstabetsmarknaden, i somgenom

25yrkesval.otraditionella procentochsysselsättningligheter till av
Now.underprojekttillmedlen gåtthar

Syftetansökningsomgången. ärandra attunderförsttillkomIntegra
invandrareochflyktingarfrämstmarginaliseradeförunderlätta grupper

få sysselsättning.att
kom-harsärskilt viktigautvecklingsområden ärnå deFör att som

antalmedlemsstaterna transna-med satt etttillsammansmissionen upp
medlemsstaterfrån olikaprojektförsdessaUndertionella sam-teman.

natio-ledningunderarbetetransnationellttematiskt,for enavettman
så-ordförande iSverigeprogramkontor.ellerstödstruktur-nell envar

deltagandemedarbeteliknande1997. Ettunderdan arbetsgrupp av
och1999påbörjatsharprojektomgångenandrafrån denprojekten

till årframprogramperiodenåterståendedenunderkommer löpaatt
deklassificeratProgramkontorethararbetettematiskaUtifrån det2001.

tillrelateradeliknandefyra ärefterprojekten temansvenska sys-som
selsättningsriktlinjema.

ellerserviceproduktionforformer t.ex.ekonomiSocial avnya-
ellerkooperativskapandetdel iaktivharmålgruppentjänster där av

roll.spelarföretagandesocialtandra former av
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Empowerment medverkan och ansvarstagande från målgruppen i-
projektupplägg genomförande;och förinsatser ökat ansvarstagandeett
hos målgrupperna, älvhj älpsprojekt.

Lokalt partnerskap former för samverkan mellan offentlig-,nya~
privat- och frivilligsektor.

Entreprenörskap anpassade förinsatser stöd till nyföretagande till——
specifika målgrupper, invandrare, ungdomar eller före-kvinnligat.ex.
tagare.

Förutom dessa fyra har utvecklingsområdenteman satt treman upp
vill utveckla. Dessa är:som man

Företagens sociala modeller för hur företagen involveras iansvar -
arbetsträning, praktik anställning föroch företagenHurutsatta grupper.
kan skapa social profil arbetsmarknadeninom och arbetslivet. Huren
partnerskap kan utformas mellan ffivilligorganisationer, företag och
myndigheter syfte skapa arbeten föri på arbets-att utsatta grupper
marknaden.

Mångfald modeller förarbetslivet- hur företagens personalsam-i
rekryteringspolicy och insatser förmansättning, personalutveckling

bättre kan återspegla den etniska mångfalden i samhället.t.ex.
Nya källor till arbete skapande s.k. innovativa miljöer inomav-

för projekt för utveckla produkter, tjänster och alternativaattramen nya
former arbete.av

Under den andra ansökningsomgången gjordes ändringarett par av
blev självständigtIntegra i stället förprogrammet. ett program som

tidigare under Horizon. Employmentdelprogram gick mål 3:sett ur
övervakningskommitté, och bildade Adapt.med Liksomen gemensam
för Adapt kravet ha transnationellatogs att tvungen attman var sam-
arbetspartners från bort.redan början

Sammanfattning utvärderingarnaav

Två utvärderingar Employmentprogrammet har hittills gjorts underav
programperioden. första gjordes ochDen Arne Barbro Svenssonav
Professional och den andraManagement AB Ledningskonsultema,av
som under februari endast har kommit med den1999 första delrap-
porten.

Spridning idéer kravet arbetsmarknads-och påinnovativitet- attav
ingetprojekt skall nyskapande sin Sverige.i Denärnatur nyttvara av

Employmentprojektskillnaden mellan och övriga arbetsmark-största
nadsprojekt den internationella kontakten projekt emellan. Vissaär

levererandeSverige varit idéer. Dettaänatt mottagaremenar snarare av
beror bl.a. lång tid redan harpå Sverige sedan många olikaprövatatt
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projektarbetsmarknadspolitiken. Mångatraditionellamodeller i den
förvän-slags innovationvad förförklarahaft problem medhar att man

inslagettransnationelladetbeaktatfelaktigtharskapa och vissatas som
innovation.en

eldsjälar,eller ledningdeltagandepåprojekt byggerflestaDe av
detprojektet lyckas så kantillanledningenoch detta attnär är en av

kontakternade transnationellavidare. Viaföra idéernasvårt attvara
replike-sedan skall kunnaskapasmodellerdvs.skall prototyper, som

Än Employmentprojekten harför tidigtdetlänge sägaså attär omras.
sprida erfarenheterna.faktiskt gårdetkaraktärenvarit den attattav

isamarbetspartnerinternationellapåkravetTransnationalitet -
delendenhar varitSverige. Deti ävenarbetsmarknadsprojekt är nytt av

igenomföra. Intensitetenhaft svårastharmånga attprogrammet som
obefintligtfrånvarieratharsamarbetet närmasttransnationella ettdet

fåönskandenvaritgrunden attendadensamarbete, där gemensamma
Gene-erfarenheter.stimulerande utbytemyckettillprojektmedel ett av

och det harerfarenheternapositivade övervägtändårellt så harsett
saknar.projektenmål 3kryddablivit t.ex.extra somen

varit vidsyntharpraktiken näriperspektivet-Nedzfrån-upp man
erfarenheter-spridalyckasperspektivet. Förnedifrån-uppgäller attdet

idetta någotlokalt ochförankringgod ärhaprojektenmåste somenna
för-starkhaftprojekt harprojekt. Vissadelihar saknatsviss mån en

projekt-underorganisationerlokalaochkommunerankring i t.ex. som
Ökad ochlokalpåEmploymentinformationfallit bort.tiden har om

LänsarbetsnämnderArbetsförmedlingar ochregional nivå, t.ex. genom
och AMSnivåregionalpåProgramkontoretmellanoch samarbete
ökade.projekteniförankringenlokaladentillbidraskulle kunna att

Övriga synpunkter

lyckats någenerellthar utsattaochbrafungeratEmployment har man
Vissaimålgrupperidentifiera programmet.tydligtattgenomgrupper

ytterligareförbättras ettkunnatskulle haEmployment genomattanser
Employment-forskarsamhället.tillkopplingarstarkareochsamarbete

miljöerinnovativatillmöjlighetdeltagarnaerbjuditprojekt har nyaen
produkter, tjänsterutvecklandetochtill arbeteledakan nytt av nyasom

arbetat ilyckatsharProjektarbete.formeroch alternativa nyasomav
någotlyckade. Dettabli ärsighar visatmiljöereller extra somgrupper

sprida idéernaSkall lyckasprogramperiod.bevaras in ibör nästa man
regionaladenmåsteverksamheterandraEmploymentprojekt ifrån ut

förnivålämpligelleringetfinnsdagförstärkas. I systernanknytningen
idéerfinnsprojekten. Detfrån ävenerfarenheternaspridakunna omatt
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regionalt med antal storregionerperspektiv nivåatt ett ett är en som
skulle kunna lämplig för gemenskapsinitiativ skall kunna fåattvara en
regional förankring och ändå fördelningrättvis projekt lan-överen av
det. Det har andelenvisat sig projektanordnare från s.k. icke-tradi-att
tionella arbetsmarknadspolitiska aktörer har utgjort mycket störreen
del inom Employment vad de inom mål vilket kan ha haftärän t.ex.
betydelse för nyskapandet i projekten.

frånSynpunkter EmploymentsAdapt och gemensamma
övervakningskommitté

Eftersom övervakningskommittén för gemenskapsinitiativen endast har
haft 1999 harså länge januari så de hurmitintemöten äntre ännu
samla på mycket erfarenheter. stället harsig så I medlemmarna harsom
följt med den kommittén haft erfarenhetertill från arbetet i över-nya
vakningskommittén ellerför antingen mål mål och deras3 perspektiv
baseras därför ofta från detta.

En synpunkt Adaptprogrammet har varit detpå inte har lyckatsatt
nå till och involvera de små företagen. har berottDet på projektenut att
inte har riktat direkt till mindre företagsig projektgenomföraresom

endast till småföretag målgrupp. En anledningutan är attsom annan
ansökningstillfállena har varit låsta till två tidpunkter och det därföratt
inte har uppstått någon "spontanitet" i de mindreprogrammet som
företagen sådanabehöver för kunna till sigatt ta program.

har kravetDet funnits problem med på innovation. Utvecklings-
arbete har sedan medbedrivits i Sverige många bredd och detär stor är
svårt få realistiskafram idéer inte tidigare Detär prövats.att som som

och därförsvårt sprida goda idéer tematiska insatser och lokalaär äratt
initiativ viktiga.

arbeten upplevs bra modell för för kunnaTematiska att attsom en
nå de arbetslivet behöva demi peka påutsatta utan att ut ettgrupperna

andra sammanhangnegativt På EU-nivå har isätt. prövat transna-man
tionella nationella tematiska arbeten och nätverk haroch t.ex. ut-som
gått från kring och därefter skapasförst kalla intressenter ettatt tema,
proj och samarbetspartner.

För projekten skall kunna till på sina erfarenheter detäratt ta vara
viktigt de redan från början tänker på vadsom skall hända efteratt
projekttidens slut. för tillvara på erfarenheternaFormer och spridataatt
dem utvecklas under projektet, inte efter eller slutetmåste i perio-av
den.
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mål ochdetför 34 EU:s nyaramar

gemenskapsinitiativetdet nya

Inledning1

årensträcker sigprogramperioden, överkommandeInför den som
för struktur-förutsättningarnaavseendenfleraiförändras2000-2006,

s.k.för denfrämst inomskerverksamhet. Dettafondemas ramen
efter år 2000vision EUdelsAgenda 2000. Där presenteras somaven

reformdels läggs förslagtill,ställningskallmedlemsländerna ta om en
förbere-hurstrukturfondemajordbrukspolitikensåväl samt omsomav

skall gå till. Dessutommedlemsutvidgninginför österutdelserna en
delarnaoch hur de olikafinansielladenskall beslut fattas omramenom

sjuårsperioden,kommandedenekonomiskt underskall balanserasovan
bli totaltutfallet skallför huravgörandehelt sett.fråga ären som

1998formellt ikommissionendelstrukturfondemasFör antog mars
parla-behandlatsde harförordningar,rad förslag till när avsomen

skallfondemas medelhurfastställarådet kommeroch att an-mentet
följandedet viperiod.nästkommande I görundervändas genom-en

och redogörstrukturfondemaangåendeförslagkommissionensgång av
förbetydelsesärskildharförändringarochför förhandlingarde som

socialfonden.
Amsterdamför-Agenda har2000sker inomvadParallellt med som

strukturfondspro-framtidadeförbetydelsedraget från 1997 storen
såvälsysselsättningsfrågornabetoningstarkasin avgenomgrammen

redovisningdärför medinlederVinationell nivå.på påEU- avensom
förordningsförslagen.bakgrund tilldetta fördrag ensom
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4.2 Amsterdamfördraget

Efter förhandlingarår medlemsländerenades EU:sett ett nyttav om
fördrag vid Europeiska Amsterdamrådets i i juni Fördraget1997.möte
kan börja gälla alla medlemsstater har antagit det nationellai sinanär
parlament. fördragetSveriges riksdag i slutet april 1998, ochantog av

kraft heladet kan träda isig i unionen under vårenväntar attman nu
1999. skall verka förMålet med fördraget EU ökad sysselsätt-är att

ökad jämställdhet,ning, bättre miljö, öppenhet, förstärkt konsu-större
och socialpolitik ökade möjligheter humanitära,görament- samt att

fredsbevarande fredsskapandeoch insatser.
EU:s arbetslöshet har under många år legat tio I mittenrunt procent.

ledare1990-talet enades EU-ländemas kampenatt motav om ge
och medarbetslösheten högre prioritet. Amsterdamfördraget fast-Ien

ställdes skall gemenskapsangelägenhetsysselsättning och bliatt vara en
för skall beaktas alla områdencentralt mål unionen på därett som

genomförs.gemenskapspolitik utformas och Ett kapitel syssel-nytt om
fördragstexten. Medlemsländema förbandsättning fördes därvid in i sig

riktlinjer sysselsättningenfölja och kon-vissaatt attomgemensamma
kretisera årliga nationella sysselsättningsplaner ochdem genom rap-

utvecklas. Rådet mandat rekommenderahur de län-porter attom gavs
derna riktlinjerna följs.vidta åtgärder inte rådgivande syssel-Enatt om

arbetsmarknadskommitté tillsattessättnings- och med representanter
från från kommissionen.medlemsland ochvarje

Amsterdamfördraget sysselsättning förAvsnittet i utgörom en ram
strukturfonderna.utvecklingen mänskliga inomresurserav

Sysselsättningsriktlinj4.3 ema

sysselsättningspolitikförutsättningarna för ligger deI EU:s att gemen-
förårligen kunna fungerariktlinjerna skall revideras att som ensamma

medlemsländemas sysselsättningspolitik.aktuell för SomVägvisare
framgår medlemsländerna med utgångspunkt från demskall varjeovan

sysselsättningsplan och varje år inlämnaår nationellupprätta enen
de framsteg inom sysselsättningtill kommissionen görsrapport somom

och arbetsmarknad.
formsysselsättningsriktlinjema fyra pela-Grundstrukturen för i av

Luxemburg hösten gälla förre lades fast vid i 1997toppmöte attett
till riktlinjer förverksamhetsåret förslag 1999, Euro-1998. De som

peiska i Wien under december ochrädet behandlade vid sitt 1998möte
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endastjanuari 1999, harikommissionenfastställdessedan avsom
68.matrisSejusteringar.genomgått ävensmärre s.

anställbarhetenPelare Förbättra1 .
långtidsarbetslöshetförebyggochungdomsarbetslöshetenAngrip0

åtgärdertill aktivapassivaVäxla från
arbetsmarknadensmedpartnerskap parterFrämja

till arbetslivskolafrånövergångenUnderlätta
allaförarbetsmarknad är öppenFrämja somen

företagarandanUtvecklaPelare 2:
företagdrivaochlättareGör det startaatt0

arbetstillfällenskapamöjligheternaUtnyttja att nya0
för sysselsättningenskattesystemetGör gynnsammare0

anpassningsbarhetanställdasoch deföretagensPelare 3: Uppmuntra
arbetsorganisationenModemisera0

anpassningsförmågaföretagensStöd0

ochför kvinnormöjligheter mänför likapolitikenStärkPelare 4:
köngrundpåsärbehandling iBekämpa av0

familjelivochyrkeslivförenamöjligtdetGör att0
yrkeslivetåterinträde iUnderlätta0

vid sittmedlemsländernaskallpelarefyradessaFörutom genom-
1999sysselsättningförhandlingsplanennationellaförande denav

allaskall beaktas iJämställdhetenövergripande frågor.beakta följande
infor-förstrategierutveckla modernabörLändernaaktiva åtgärder.

sysselsättningspotentialerfinnsdärdeteftersommationssamhället stora
lokalaochregionaladeökaviktockså attframtiden.i Det storär av

socialadenmed aktörer inomsamarbetetsärskiltroller,aktörernas
Kommis-lokala planet.på detarbetsmarknadensoch parterekonomin
omstruk-arbetskraftmedproblemetlösa svartvillsionen även genom

och trygghetssystem,skatte-områdenefterlydnad inomtureringar av
denminskaochomkostnadema attallmännademinskning genomav

företagen.bördan föradministrativa
Tyskland,föreslog äri WienrådetsEuropeiska möteVid som

sysselsättningspakt.europeisk1999,vårenunderEUordförande i en
1999.Köln i juniiEuropeiska rådetsinför möteberedsfrågaDenna nu

utbyggnadtill ochkomplementskall blidettaAvsikten ett avär att
sysselsättningsriktlinj erna.
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4.4 Kommissionens förslag avseende

strukturfondema och socialfonden för

åren 2000-2006

Agenda kommissionens2000 plan för öka tillväxten, konkurrens-är att
kraften och sysselsättningen skalli EU. Den modernisera politiken på
vissa nyckelområden för förbereda framtida utvidgningatt österut.en
Samtidigt östutvidgning förbereds har kommissionen för avsiktsom en

inrikta den inre politiken bestämt Europas ekonomiska ochatt motmer
sociala mål. Inom Agenda 2000 ingår också kommissionen fortsätteratt
reformera institutionerna och sin organisation och verk-överser egen
samhet. skall också utvecklaDe inre politik för tillväxt, sysselsätt-en
ning och livskvalitet och slå vakt den ekonomiska och socialaom
sammanhållningen bättre fungerande strukturfonder. Enligtgenom
kommissionens förslag skall anslaget för strukturfondema under perio-
den till totalt2000-2006 uppgå 218,4 miljarder i 1999 års priser.euro

Nedan redovisas kommissionens ursprungliga förslag till allmän
förordning strukturfondema gemensam för samtliga fonder ochom
till socialfondsförordning för programperioden 2000-2006. Förslaget är
för förnärvarande föremål förhandling mellan medlemsländerna,
kommissionen och EU-parlamentet, och de förordningar slutligensom

kommer skilja från detsig ursprungliga förslaget på vissaantas att
punkter. förändringar det finnsDe enighet fram till mittensom om av
februari kommer behandlas under1999 avsnitt 4.5.att

4.4. l Koncentration

Koncentration återkommande förändringeni strukturfon-är ett terna av
dema och geografisk och befolkningsmässigsåväl ekono-avser som
misk och innehållsmässig avgränsning. Ett uttryck för detta är att
strukturfondema förväntas bli effektiva och synliga deattmer genom
sju nuvarande målområdena minskas till tre.

följDe målornrådena förväntas bli ande:tre nya

Mål strukturellFrämja utveckling och anpassning områden medi
eftersläpande utveckling.

Kommissionens förslag mål omfattarl regioner med BNPav en per
capita under gemenskapens75 dagensgenomsnitt, mål 6-procent av
områden och de avlägset belägna regionerna de franskamest utom-
europeiska departementen, MadeiraAzorema, och Kanarieöarna En
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införas för de regionertill iövergångsfas på år kommer att somupp sex
levnadsstandard har ökat så mycketdag har mål 1-status, attmen vars

1-stöd kommer beviljaspå Målden 75överstiger attgränsen procent.
tredjedelar dettvåalla strukturfonder och kommer utgöraatt ca avav

totala stödet.
medoch sociala omställningar i områdenMål ekonomiskaStödja2:

strukturella svårigheter.
ekonomisk och social omställning ochpåDetta mål koncentreras

och mål 5b. blirnuvarande mål 2 regionerde Debygger vidare på som
områden socio-eko-innefatta genomgårsärskiltaktuella här skall som

landsbygdsom-och änstesektom,industri-nomiska förändringar inom
krisdrab-problemfyllda storstadsornrådenråden pâ tillbakagång, samt

övergångsperiod på fyra årfiske.beroende Enbade områden är avsom
för måldag stödberättigadeiinföras för de regionerkommer äratt som
måldet enligt de 2-kommeroch inte2 mål 5b att vara nyasommen

Europeiska socialfondenfinansieraskriterierna. Mål 2 kommer att av
ERUF utveck-och EuropeiskautvecklingsfondenESF, Regionala
EUGFför jordbrukgarantifondenlings- och

politiken ochoch moderniseringanpassningMål Stödja3. sys-av
och sysselsättning, särskiltyrkesutbildningutbildning,frågaitemen om

för den europeiska syssel-inomsådana insatser görs ramensom
förriktlinjerna sysselsättningen.årligasättningsstrategin och de

och utveckla dedel innefattatillkommerDet mål 3 attstornya
föreslårmål har. Under detta måloch 4nuvarande mål 3uppgifter som

utanför de geografiska områdenstöd skallkommissionen att somges
och målomfattas mål lav

detmål och mål 2 avsiktenomfattas lde regioner är attI avsom
referensram för insatserskallnationella mål 3-programmet utgöra en

varje regionmänskliga Inomtill utvecklingsyftar resurser.avsom
EU-medlenendafinnasendastdet såkommer på ettsätt att program.

socialfonden.finansierasför enbartmål 3 kommer att ur

olika målen finansierasvilka fonder deSammanställning avav

EUGFJ FFUESFMål l ERUF -u
EUGFJ FFUESFMål 2 ERUF -g

ESFMål 3

antaletföreslårKommissionenGemenskapsinitiativen: även att gemen-
måltill varsittskall knutnatillskall minskasskapsinitiativ tre varasom

kommerför gemenskapsinitiativenInsatsområdenafond.och varsin

3 19-0271Utveckling
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fondersdärför andra områden i den utsträckningkunna utvidgas tillatt
åtgärden. Europeiska utvecklings-behövs för genomföra Underattsom

jordbruket EUGFJ-u kommer gemenskaps-och garantifonden för
främja landsbygdsutveckling.initiativet Leader finnas för Underattatt

utvecklingsfonden ERUF kommer detRegionala Interreg attnya
verka gränsöverskridande, transnationellt och interregio-ärtemavars

harmonisktill stimulera och balanseradnalt samarbete syftar att ensom
Socialfondens gemenskapsinitiativhela går iregional utveckling i EU.

Equal, harförordningstextema arbetsnamnet det byttunder men nu
verka för transnationelltskall samarbetearbetsnamn till Access. Access

diskriminering och orättvisorför finna metoder i kampenatt mot avnya
på arbetsmarlmaden. Samtidigtalla slag det gäller komma innär att

färre minskas anslagen tillgemenskapsinitiativen blir även gemen-som
till fem den totala budgeten.skapsinitiativ från nio procentprocent av

decentraliseringFörenkling och4.4.2

föreslår kommissionen medlemssta-den programperiodenFör attnya
gällande strukturfondsåtgärdema.få tillskall sägaterna att ommer

skallmedlemsland kommaoch varjeKommissionen överens om
strukturfondsprogram medande dragen i respektiveoch storaramarna

hos medlemslandet. dettaskall ligga Iför detaljutformningenansvaret
nationella partnerskapen utvidgas tillsammanhang betonas de attatt

myndigheter, arbetsmarknadens ochomfatta regionala och lokala parter
framhåller sammanhangetKommissionen iicke-statliga organisationer.

ornrådespaktema för sysselsättning inneburit.de resultatgoda som
tydligare ansvarsfördelning mellanföreslår ocksåKommissionen en

nuvarande för kon-medlemsländerna. Detkommissionen och systemet
alltför omfattan-kommissionenfonderna enligttroll och styrning ärav

Villkoren förmed utbetalningar.till förseningarde och har bl.a. lett
enklare och tydligare.utbetalningar föreslås därför bli

förvaltnings-medlemsstaternaskallvarjeFör EU-program utse en
genomförandetsjälvauppgift består imyndighet programmet.avvars

förövervaka ochskall förvalta ochMyndigheten programmet ansvara
slutrapporter skickas till kommis-ochutvärderingar, lägesrapporteratt

skyldighetemaEU-politiken följs ochförsionen. Den attattansvarar
de olikaoch offentliggörandefullgörs informationfrågai samt attom

detMyndigheten skall skrivaförpliktelser.fullgör sina ävenparterna
se kap. 4.6..till SPD:nkompletterande dokumentet

övervaknings-skallperiodUnder nästkommande programmens
för-betydelsefull roll. Kommissionensfå ochkommittéer störreen mer
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förvaltningsmyndigheten skallföreträdareslag innebär för denatt nya
övervakningskommittén dock avsnitt 4.5.3seordförande i omvara

för myndigheter deltar iFöreträdare deaktuellt förhandlingsläge. som
fattas,beslut övrigaskall hafinansiering rösträtt närprogrammens

Över-rådgivande funktion.skall endast hakommissionenochparter en
de kompletterandegodkännavalcningskommittén skall även program-

godkänna allatill kommissionen ochöversändsplaneringama deinnan
programplane-kompletterandedeändringar i såväl programmet som

ringarna.

och kontrolleffektivitetFörbättrad4.4.3

beslu-och decentraliseringansvarsfördelningtydligareFörutom aven
kostnadertydligare definitionocksåföreslår kommissionenten aven

stöd återbetal-och omfattande användning t.ex.typernya avavmer
förbättra effek-i syfteräntesubventionerningspliktiga bidrag, attm.m.

finansiell förvalt-föreffektivareförenklat ochtiviteten. Ett systernnytt
skallåtagande och utbetalningmellansambandetföreslås därning

och medelske automatisktåtagandenskall årligaupphävas. ställetI
skallUtbetalningssystemetmöjlighet frigöras.hainte används attsom

indexeringsförfarande ischablonmässigtförenklatföljas ett gemen-av
programplaneringen.skapens budget före

syfteinförs iprestationsreservföreslårKommissionen även att en
strukturfondsmedel. Presta-användningeniöka effektivitetenatt av

strukturfonds-den totalatioskalltionsreserven utgöra procent avsom
medlems-belöning till deperiodenefter halvabudgeten utbetalas som

riktlinjerna.fondmedel enlighet medisinaländer effektivt använtsom
vissaanvändamedelinnebärförslag ärKommissionens att avsom

länder.omfördelas till andratidenskall efter halvamedlemsländer
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Översikt fyra pelare socialfondenssysselsättningsriktlinjernas ochöver
fem huvudteman.

FöretagarandaAnstållbarhet
lokalainitiativutvecklingochlängtidsarbetslöshetbland LokalFörebygga

sysselsättningen.ochpakterförkvinnorochmän.
på arbetstill-StödjaskapandetáterinträdeLángtidsarbetslösas av

fallen.arbetsmarknaden.Aktiva Åtgärderför utnyttjamöjlig-attungdomararbetslivetIntegreringavarbetsmarknadsåtgärder
arbetstillfällenpäheterna skapaattutbildningssystemensFörbättra

nivå samhällsekonominlokal inomskol-så färreavbryterkvalitet att
på områdendärbehovenochgängen. nya

pååtervänder tillgodosetts arbets-till inteannuIntegrering sompersonerav
marknaden.arbetslivet.

initiativLokalutvecklingochlokalagällandeintegreringFrämjasocial
integreringSocial sysselsättningen.på ochpakterförarbets-kommamöjligheternaatt

marknaden.

livslångtlärandepolitikenförAttinom
såutbildningssystemetattutveckla

upprätthålleranställ-främjarochdet
barheten.

deskolsystemetsäkerställaatt gerförLivslångt lärande förmåga tillfor-sigattanpassaungaanställbarhet
kvalifikationer mot-ändringaroch som

bl.a.arbetsmarknadensbehovsvarar
lärlingsutbildning.genom

arbetsmarknadenspartermedAvtal
tilllivsförbättramöjligheternaföratt

långtlärande.

lokalainitiativochLokalutvecklingocharbetstagareSystem somgynnarsom
sysselsälingen.pakterfÖfochkankvaliñceradekompetenta.är

System arbetstagaresig. somsomgynnaranpassaAnpassning kvalificeradeochkankompetenta.arbetstillfällen. ärskapandetStödja av
sig.inommänskligaFrämjade anpassaresurserna

lnforrnationssamhälletsfördelarochochteknologi.vetenskapforskning,
gällermöjligheter det attskapanär

arbetstillfällen.
Främja mänskliga inomde resurserna
forskning. teknologi.vetenskapoch

yrkeslivet,lillÖka Möjlighetertillutvecklingipåarbets-deltagandekvinnors
arbetstillfällenochtillattgrundamarknaden. nya

möjligheterLika företag.vertikal egethorisontellochMinska
påarbetsmarknaden.segregering
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Anpassningsförmåga möjligheterLika
Stödjaskapandet arbetstill- återvänderIntegreringav avpersonersom

Aktivafälten. till ochutredning hurhinderarbetslivet av artntsmarknadsátgärd"System arbetstagare återintrâdegradvisskallkunnamotsomgynnar som
kompetenta,kvalificeradeochkanär avlägsnas.

sig.anpassa

förallaFrämjalikamöjligheter att
påkomma arbetsmarknaden.

Social IntegreringuppmärksamhetskallägnasSärskild
åt medproblemde sompersoner

deltaifunktionshinderharatt
arbetslivet.

livslångtlärandeforforlivslångtlärande AttinompolitikenAtt inompolitiken
Llvslângt lärande försåså utbildningssystemetattdet utvecklautvecklautbiidningssystemetatt
anställbarhet.upprätthållerupprätthåller främjarochfrämjar detoch

anställbarheten.anställbarheten.

fördelarochlnformationssamhälletsSystem arbetstagaregynnarsom
gäller skapamöjligheter det attkvalificerade närkompetenta,ärsom

Anpassningarbetstillfällen.kan sig.och anpassa
inommänskligaFrämjadeFrämjanyskapandeoch resursernaanpass-

teknologi.vetenskapomforskning,ningsfönnåga detgällernär
arbetsorganisation.
lnformationssamhälletsfördelaroch

skapamöjligheter detgällerattnär
arbetstillfällen.

vertikal Öka pådeltagandekvinnorshorisontellochMinska
arbetsmarknaden.páarbetsmarknaden.segregering
Oka påvårdtjänstermöjligheternatill

möjligheterLikatillgodoses.områden behovenintedär
yrkeslivet.tillutvecklingiMöjlighetertill

till grundaarbetstillfällenoch att egnanya
företag.

vertikalhorisontellochMinska
arbetsmarknadenpåsegregering
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4.4.4 Socialfonden

Socialfonden främsta instrument utvecklaEU:s mänskligaär att resur-
arbetsmarknadens funktionssättoch förbättra inom unionen. ochIser

ochmed Amsterdamfördraget de målornrådena uppdaterastre nya
socialfondens verksamhet. europeiska sysselsättningsstrategin,Den nya
avdelningen Amsterdamfördragetsysselsättning i och de årligaom
riktlinjerna medlemsland skallenligt vilka varje nationellupprätta en
handlingsplan för sysselsättningen bör hörnstenama i de revide-utgöra

socialfondenrade för Europeiska anställbarhet, företagar-riktlinjerna
anda, anpassningsbarhet och jämställdhet. Kommissionen stöd tillger

stödja bådeverksamheter har för avsikt enskilda individeratt samtsom
strukturer och Socialfondens uppgift stödja åtgärder förärsystem. att

syfte främjautveckling mänskliga i hög sysselsättningattresurserav
jämställdhetoch omfattande social trygghet, mellan kvinnor och män,

ekonomisk och socialhållbar utveckling sammanhållning.samten
femSocialfonden föreslås arbeta efter skall stödja ochteman som

komplettera medlemsstaternas fleråriga handlingsplaner för sysselsätt-
ning:

skall utveckla aktiv arbetsmarknadspolitikSocialfonden0 en som
bekämpa arbetslösheten, förebygga långtidsarbets-syftar till att

långtidsarbetslösalöshet, underlätta åtcrintegreras på arbets-att
föroch stödja integration människor och förmarknaden unga

arbetsmarknaden.återvänder tilldem som
och lika möjlighetersocial integration för alla kommaFrämja att0

arbetsmarknaden.in på
ingår för livslångtUtveckla utbildningssystem i strategin ettsom0

främjar och upprätthåller arbetskraftenslärande och anställ-som
barhet, och på arbetsmarknaden.rörlighet integration

skall främjaSocialfondens arbete kunnig, utbildad ochäven en0
arbetskraft för främjaanpassningsbar innovation ochatt anpass-

gäller arbetsorganisation,ningsfönnåga det för stödjanär att
arbetstillfällen, förföretagandet och skapandet och stärkaattav

potential forskning,arbetskraftens inom vetenskap och teknik.
viktigaste uppgiftersocialfondens öka kvinnors del-En är att0 av

förbättraarbetsmarknaden och kvinnors möjlighetertagande på
få tillgång till arbetstillfällen företagan-och tillatt nyaavancera,

den vertikala och horisontellade, minska segregationensamt att
arbetsmarknaden.på
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allaåtgärdersäkerställasskall rörprogramplaneringenVid att som
försärskild prioriteringmedgenomförs,politikområdenade fem ovan

versionenfyra pelareSysselsättningsriktlinjemassistnämnda.de två
matrisensammanfattade ifemsocialfondensoch ärfrån 1998 teman

medsamspelardelarnahur de tvåillustreraförpå 68-69 att varann.s.
fåsocialfonden 35förslag skall procentkommissionensEnligt avca

vilketprogramperioden,kommandeunder denstrukturfondsbudgeten
målornrådena,till deStödet gårmiljarder70 tremotsvarar ecu.ca

inomolika pilotprojekttillochgemenskapsinitiativet Access m.m.
område.socialfondens

mål 3forRiktlinjer4.4.5 nya

modernisering-anpassningen ochstödjasyftetillmål 3 harDet attnya
yrkesutbildning ochutbildning,forochpolitiken systemen sys-en av

förslagskall enligt kommissionensfinansiella insatsernaselsättning. De
seZ-områdenamål l-och målutanför bådeoch regionerområdengälla

och deförhandlingarnautfallhittillsvarandedock avsnitt 4.5.1 avom
landåtgärder iför de samladereferensrampolitisk ettskall garantera en

arbetsmarlcnadspolitikhandlarDetmänskligafrämjar omresurser.som
likaochfrämja social integreringarbetslöshet,för bekämpa attatt om

skolunderbygg-bättreochmöjligheter för kvinnor män, att genomom
ellerfå anställningdet lättareyrkesfortbildning attnad och göra omen

ekonomiskatillanpassningunderlättaochföregripaåtgärder för att en
förändringar.och sociala

åtgärdernastödberättigandededefinitionenochGenomförandet av
gjortformulerade.och allmänt Detta ärflexiblamycketunder mål 3 är

medlems-skillnader mellandetillskall kunnaför hänsyn storatasatt
handlingspla-de nationellapolitik,och regionalanationellastaternas

undergällakommerförordningarnapåmed tanke attoch att ennerna
social-reform bl.a.förslag tillkommissionenslång tidsperiod. När av

antagitssysselsättningsstrategin,tillkopplasdirektfonden, där mål 3
medlems-isambanddettakommissionen presenterasförväntar sig att

strukturfondema.förplanerstaternas
för deriktlinjerytterligare treförslag aviserarKommissionens att

fattatrådet harEuropeiskaefterkommermålen attpresenterasattnya
strukturfondsförordningama.beslut om
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Globalt4.4.6 stöd

I programplaneringen skall förslagenligt kommissionens stipuleras att
minst socialfondens budgetanslag ställs till förfogandeprocenten av
för utdelning mindre bidrag organisationer fungerarav genom som som

bestämmelsermellanhänder/förmedlare, särskildamed för icke-statliga
organisationer det gäller tillgången till dessa. Någon lokal myndig-när
het, regionalt utvecklingsorgan eller icke-statlig kanorganisation där-
vid anförtros genomföra och förvalta dessa medel till stödja loka-att att

utvecklingsaltemativ, s.k. globalt stöd". Detta särskilt intresseär av
för det benämns den socialainom EU ekonomin. Förmedlarensom som
skall ha eller företrädd de berördasitt i i regionerna och verkasäte vara
i allmänhetens skall lämpligtintresse. De på ochsätt engagera grupper
intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet direktärsom
berörda planeradede åtgärderna. Möjligheten till tillämpa globaltattav
stöd finns redan dag viss mån, hari i i Sverige endast tillämpatsmen
inom mål

4.4.7 Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd

Kommissionen har möjlighet struktur-att procentreservera en av
fondsmedlen på europeisk nivå för insatser inom nyska-stannarsom
pande åtgärder och tekniskt stöd. Med stöd artikel 6 i socialfondensav
förordning kan medel för projekt innovativt slag pilotprojektsamtav

sysselsättningarbetsmarknad, och yrkesutbildning, teknisktrörsom
stöd med avseende på förberedelse, övervakning och utvärdering m.m.
sökas direkt från kommissionen. Kommissionen sedan självgör pro-
jekturvalet och tillsammans med medlemsstaten eller förvaltningsmyn-
digheten anförtror lokalde någon myndighet, regionalt utvecklingsor-

eller icke-statlig organisation genomföra och förvalta lokalaattgan
utvecklingsstöd. kommissionen själv fattar beslutDet dessaär som om
s.k. artikel 6-medel.

4.4.8 Gemenskapsinitiativet Access

skall minskas frånDagens gemenskapsinitiativ 13 stycken till tre som
finansieras fondvarsin och knutna till sitt mål. Samtidigtärur var

till femminskas budgeten från nio strukturfondemasprocent procent av
totala anslag för den kommande perioden, vilket innebär miljar-llca
der den totala budgeten på 218 miljarder Gemenskapsini-ecu av ecu.
tiativen förskall verka för intressen unionengemensamma genom sam-
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och arbetsmarknadensmedlemsstaternaarbete mellan regionerna, par-
ter.

somgemenskapsinitiativ, AccesssocialfondensunderInsatsema
ochintegreradeskallEqual,under arbetsnamnetgicktidigare vara

transnationellaoch hainnovativaskallProjektenmångsidiga. vara
för framsamarbetsformerutveckla att taMåletsamarbetspartner. är att

anknyt-ojämlikhet idiskriminering ochmotverka allmetoder attnya
anställdatillbådeskall rikta sigarbetsmarknaden. Ansatsentillning

skall fungeraförebyggande sin Detioch natur.arbetssökandeoch vara
sysselsättnings-genomförandetstödjaförlaboratorium att avettsom

sysselsättning.förhandlingsplanemanationelladeochriktlinjerna
fasengenomförandetid, självalångunderskall verkaProjekten en

fem år.ochmånadermellanskall verka arton
foroperativtsittfokuseraföreslåsmedlemsstatVarje program

olika Dessamedprioriteterbegränsade teman.antalefterAccess ett
sysselsättnings-fyra pelama iderelaterade tillskallprioriteringar vara

skall dess-kommissionen. Demedsamarbeteiframochriktlinjerna tas
för målövervakningskommitténmedsamarbeteinnebära näraettutom
projekturvaletdäransökningsomgångarbli tvåkommerDet att av
arbets-synpunkter fråntillhänsynmedsjälvmedlemslandetgörs av

marknadens parter.

kommissionenskringFörhandlingarna4.5

förändringarinklusiveförslag
fast-1998första halvåretunderCardiffirådetsEuropeiska möteVid

inblandadeAgenda 2000. Degenomförandetförtidsplanenställdes av
ville komma överensgärnaEU-institutionema attöverens manomvar

fattakunnarådet skulleoch1999juniiparlamentet atttillvaletinnan
Det1999.ividställningstagande toppmöteettbeslut sitt marsom

Agendainnehållet ikommaförsökt överensharåret omsenaste man
bl.a.pågårmedlemsstaternamellanförhandlingarintensivaoch2000,

yttrandenharEUInomförordningstextema.ochfinansieringenom
Ekonomiskadenlämnats1998underförslagkommissionens avöver

FörEuropaparlamentet.ochRegionkommitténkommittén,och Sociala
all-denförhandlingarnahandlar mestdelstrukturfondemas omnu

socialfondsförord-gällerdetNärstrukturfondsförordningen.männa
kompromisstext. Denkommit överenshar iningen settstort enomman

har någrainga störreförändringar,vissainnehåller somtexten mennya
återspeglar för-Nedanståendeinriktningen.betydelser för resonemang

1999.februariihandlingssituationen
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4.5.1 Målområdena

De flesta medlemsstaterna minska antaletär överens målområ-attom
den till diskussioner försDe handlar i huvudsaktre. områdes-som om
indelningen, geografiskade gränsdragningama och hur den ekonomis-
ka fördelningen mellan de olika målornrådena och gemenskapsinitiati-

skall ut.ven se
En skillnad kommissionens förslag ärmot att enats attman nu om

finansiering enligt mål omfattar3 regioner täcks mål Härsom av
har således förändring skett det gäller mål Som förhandlings-nären
läget kommer mål och mål2- 3-program finnas parallelltär inomattnu
mål 2-regionema. Se kap.6.8.

förslagKommissionens vilka kriterier skall gälla för mål 3om som
och viktningen fåttdem har viss kritik från del medlemsstater. Deav en
olika medlemsländerna har olika social utslagning, och olikatyper av
kriterier bör gälla det gäller beräkna fattigdom. Vissa ländernär att
föreslår olika kriterier bör kunna gälla olika mycket olikai länder.att
Anställningsbarhet, och utbildningsnivåerkunskaps- och antalet immi-

olikaolika i länder och detta måste hänsyn till.granter ut taser man
Denna fråga dock inte löst.är ännu

4.5.2 Prestationsreserv

Kommissionens förslag prestationsreserv skall implemente-om en som
i efter halva tiden och delas kommis-utras programmen program av

sionen har fått kritik medlemsstaterna. Rådet förslagetansåg poli-av
tiskt felaktigt.oacceptabelt och systematiskt Delegationema har gått
med effektivitetenpå principen förbättra iattom programmen men
fasthöll förslaget nådde sitt mål detinte såg kommissionensiatt utsom
förslag. Diskussionerna ledde fram till kommissionen lade framatt ett

förslag länderna sannolikt kan komma Det inne-nytt överenssom om.
bar reservation på tio på nationell nivå införsatt permanent procenten

får användas efter halva programperioden. Idén med kommis-attsom
sionen skulle kunna omfördela medel mellan medlemsstaterna under
programperioden finns alltså inte kvar.

Övervakningskommitté4.5.3

Ändringar från förslag harkommissionens gjorts det gälleräven när
övervakningskommittén. Ordförande skall princip företrä-vara en
dare för eller förvaltningsmyndighetenmedlemsstaten och inte isom
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endast kundeordförandedärförslagursprungligakommissionens vara
ursprungli-detdel iEnförvaltningsmyndigheten.företrädare för annan

deföreträdare förendastaktuelltlängre ärinte attförslaget ärsomga
ihar rösträttfinansieringendeltar programmetmyndigheter avsom

med för-själv, tillsammansövervakningskommitténfårkommittén. Nu
landetsinomarbetsordningsinfastställavaltningsmyndigheten egen

finansiellaochrättsligainstitutionella, ram.

stödGlobalt4.5.4

socialfondensminstskallförslag procentkommissionensEnligt aven
ochändratshar dettaförhandlingarnaEfterstöd.globalatillmedel

globalttillfondens anslagdel"skäligstället "entroligen får i av
stöd.

Gemenskapsinitiativen4.5.5

länder varitallahargemenskapsinitiativenförhandlingarnaI nogaom
delegationerfunnitsharstöd. Detfåskall t.o.m.med mestInterregatt

stödja Interreg.velatharendastsom
"addedtillräckligför inteLeaderoch attAccesskritiserarDe ge

ellerkvarvill haAndra ländermålornrådena.tillförhållandevalue i
kommis-och Regis,Urbangemenskapsinitiativennyintroducera men

Diskussionernamålområdena.täcksområdendessasionen att avmenar
skallverkligenoch ifall debudgetinitiativenskringkretsar annars

budget.strukturfondemasfem procentutgöra av
kom-1999under närdiskuteras nännarekommerAccess att mars

arbetsmark-sysselsättning,förgeneral direktoratetmissionens DG V
initiativetscommunicationsocialpolitik planerarnad och omen

tillinställdapositivtgenerelltverkarMedlemsstaternainnehåll. vara
horisontelladehandlarförs mestoch de diskussionerAccess omsom

brettverkaskallSamtidigt programmetiinsatserna programmet. som
förRiktlinjernamåste nås.målgrupperexisterandefinns detså som

fastharstrukturfondsförordningamaefterkommer attAccess att antas
ställts.

operativadeframtagandetförberederKommissionen även pro-av
period.nuvarandefrånerfarenheterpåbyggakommerDe attgrammen.

ochAdaptresultatmed denöjdverkarKommissionen somvara
kommerTroligen attprogrammetvisat.harlängesåEmployment än

nätverksbyggandet påochsamarbetettransnationellavidareutveckla det
medlemsstaternaÄven mellansamarbetettematiskadetprojektnivå.
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har visat sig positiva resultat vidareutvecklasoch bör under nästage
period. kanKommissionen de nuvarande gemenskapsinitiativenattse
visar på behov hos företag,större arbetsmarknadensett av engagemang

och territoriella grupperingar t.ex. kommunerparter i Europa. Där-
för kommer kommissionen troligen prioritera multi-partneratt pro-
jekt" inom innovationsområde kan geografiskt, sektorielltett som vara
eller kanske virtuellt. erfarenhetEn nuvarandet.o.m. annan som
gemenskapsinitiativ har visat bör undvika uppsplittringär påatt man
allt for många och små projekt. "Multi-partner projekt har möj-större
lighet problem från olika håll. harDe möjligheteratt större spridaattse
vidare erfarenheter oberoende personliga eller regionala fakto-t.ex.av

harDe chanser utveckla den transnationellaäven aspektenstörre attrer.
i projekten. den formenGenom på här transnationellaatt satsa storaav
projekt kan EU metoder och för motverka diskri-testa ansatser attnya
minering och öka jämlikheten.

4.6 efter beslut framProcessen till

programstart

Framtagandet SPD lite annorlunda för den kommandeutav ser pro-
gramperioden jämfört med nuvarande period. Så strukturfonds-snart
förordningarna har skall kommissionenantagits lägga fram riktlinjer
för gemenskapens prioriteringar för de enskilda målområdena. Därefter
skall medlemsländerna utarbeta s.k. nationell utvecklingsplan,en som
kommer ligga förhandlingarnatill grund för med kommissionenatt om
det slutligen förSPD programperiod.nästa Denantassom som en
nationella utvecklingsplanen för mål 3 skall förenlig med devara euro-
peiska sysselsättningsriktlinjerna denoch nationella sysselsättningspla-

referensram for socialfondsinsatser inom målutgörasamtnen en
Den skall bl.a. innehålla beskrivning arbetsmarknadssituationenen av
och utvecklingen i landet lämplig förstrategi uppnåsamt attav en upp-

mål. Häri ingår också redovisa de prioriteringar medlems-satta att som
landet vill välja syftei genomföra strategin hur dessa skallatt samt
finansieras. Utvecklingsplanen skall innehålla deäven rapporten om
åtgärder vidtagits för samråda med s.k.Enatt parterna. antesom ex
analys skall ingå integrerad del, varmed förhandsbe-som en menas en
dömning hur kommer fungera och hur utvärderingenprogrammet attav
skall ske. kommissionen har godkänt planenNär SPD publice-som en

den i Official Journal.ras
En nyhet i efterSPD-processen planen ochantagits publi-är att att

skall länderna fram kompletterande dokument precise-cerats ettta som
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priorite-nämndadegenomföraförväljsåtgärder att ovande somrar
dennaprogramperiod ingårnuvarandeunderiringarna programmet

stödmotta-vilkaframgåsärskiltskallSPD:n. Härsjälvaåtgärdsdel i
åtgärderolikaför detilldelningenfinansiella ärdenvilkenochärgarna

utarbetasprogramplaneringskomplements.k. avDettaplaneras.som
övervalmings-förvaltningsmyndigheten, antasellermedlemslandet av
Ändringar kankännedom.förkommissionentillskickasochkommittén

avsevärd för-Övervakningskommittén,beslut ensedan göras avgenom
programperiod.nuvarandemedjämförtenkling

tillvilja attkommissionens attuttryck för senyheter är ettDessa
attsubsidiaritetsprincipenochtydligare attbliransvarsfördelningen

striktarepå sätt.tillämpasnivå ettmöjligalägstapåfattasbeslut
struktur-nästkommandeförregelverketkringFörhandlingarna

pådockpekargång. Detfulli mesta2000Agenda ärochfondsperiod
kunnaCardiffi atttidtabellen satteshålla omkaninte uppsomatt man

24-25rådetsEuropeiska mötevidbeslut marsheltäckandefatta ett
fattamöjligtlångtsåställetblir i attdettamed möte somSyftet1999.

kon-Somstrukturfondema.inklusive2000Agenda enförprincipbeslut
formelltmöjlighetfinns attintedetbedömningen attsekvens görs
troligenförränstrukturfondsförordningenallmännadenbesluta om

trädaprogramperiodendenskallSamtidigt1999.oktoberi nyatidigast
sannoliktmedförförhållandeDetta1999-2000.årsskiftetvidkrafti

Inriktningen ärtidsplaner.tidigareanpassningarochjusteringar av
den 1planeratgällabörjaskallprogramperiodenden somdock att nya

sinainskickarmedlemsländernaförutsättervilket att2000,januari år
dess.föreutvecklingsplanernationella

börmedlemsstaternabedömningenvi attdettaanledning görMed av
underprogramdokumentenförunderlagennationelladefärdigställa
destoarbetedettamedigångkommertidigare1999. Juhösten man

denförvad SPDförriktlinjerÄn desaknas nämnarelängesåbättre.
Deaviserat.kommissioneninnehållaskallperiodenkommande som

besluttillanslutningikommissionen senastfastställaskommer att av
redandockdetkommerSannoliktstrukturfondsförordningarna.om

arbetsdokument.preliminärtformnågonföreliggavårenunder avatt
kommissionenmedförhandlingarnafallsåiinnebär atttidsplanDenna

1999/2000.årsskiftetkringpåbörjasSPDom
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denförförutsättningarNationella5

programperiodennya

ochtillväxt-arbetsmarknads-,Sveriges5.1

utbildningspolitik
programperiodeninnevarandedenunderutvecklingenekonomiskaDen

offentligai debalansoch fåmedarbetet attpräglatshar saneraav
period med interna-undergenomförtshararbeteDettafinanserna. en

eko-iefterfråganlågupplevtSverigevarförekonomitionellt ensvag
ochgenomförtsharSaneringenarbetslöshet. var-enoch högnomin
politikekonomiskaDenetablerats.harinflationsnivå somaktigt låg

överskottfortsattinnebär1998septembeririksdagsvaletefterfastlagts
stabilt lågochstatsskuldenpåavbetalningfinanserna,offentligadei

vårdskola,områdenaochhållasskallutgiftsramarUppställdainflation.
prioriteras.och omsorg

tillkomstentyngdökadgivitsoch har avbetonasTillväxten genom
sammanslag-bildatsharDetnäringsdepartement.förstärkt genomett

ochKommunikations-Arbetsmarknads-,Närings-,tidigaredening av
Inrikesdepartementet.delar av

närings-ochnäringslivprivatske inomalltframförskallTillväxten
startades1998Under ettinriktning.regionalgivitsharpolitiken meren

regionalatillväxtavtal. Detregionalautveckla program-medarbete att
deisjälvstyrelseorganrespektiveochlänsstyrelsernaledsarbetet av

offentli-antalfrånmedverkan stortpå ettbyggerochförsökslänenfyra
avtalförgrundtillliggaskallProgrammenintressenter.och privataga

Avta-region.ifiansierandedemellan parternatillväxtpolitiken enom
den 6frånregeringsförklaringenIregeringen.granskasskalllen av

skallsärskilttillväxtökadförpolitikenframhållsoktober 1998 att
utveck-hållbarekologiskttillomställningområden;fyrapåinriktas en

roll iaktivIT-land,tätpositionSverigesbefästande enling, somav
kunskaps-ledandeskallSverigeÖstersjöutvecklingen och att vara en
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nation. Den sista punkten sammanfaller i hög grad med inriktningen av
EU:s socialfond.

Regeringen har tidigare fastlagt målet arbetslösheten skallatt ned-
bringas till 4 år Till2000. detta har fogatsprocent sysselsättnings-ett
mål; andelen sysselsätta skall ökas till 80 år 2004.procent

Regeringens sysselsättningspolitik bygger på fem grundstenar:
Arbetslösheten skall minskas huvudsakligen fler männis-0 attgenom
kor får arbete eller utbildning och ökade möjligheter till arbete.ges
Huvuddelen sysselsättningsölcningen de kommande åren bör ske0 av
i den privata sektorn.
I den offentliga sektorn skall verksamheter prioriteras framför0 trans-
fereringar. Skolan, vården och kärnan i välfärden.utgöromsorgen
Det krävs bättre fungerande lönebildning för arbetslösheten0 atten
skall kunna halveras.
De offentliga finanserna skall sunda och priserna stabila.0 vara

Jämställdheten mellan könen Övergripandeär mål förett sysselsätt-
ningspolitiken. Det kräver insatser på rad områden. Särskilt viktigaen
för uppnå hög sysselsättning bland kvinnoratt det finns lättill-är att
gänglig barn- och äldreomsorg och betald föräldraledighet.

Arbetsmarknadspolitiken viktig komponentär i syselsättnings-en
politiken. finnsDet stark tradition bygga aktivapå åtgärderatten sna-

passivt kontantstöd.än Viktiga uppgifter för arbetsmarknadspoliti-rare
ken lediga platser tillsätts snabbtär och effektivt,att de arbetslösaatt
skall aktivt sökande och ha de förutsättningar och kunskapervara som
krävs för kunna de arbeten erbjuds. Arbetsmarknadspolitikenatt ta som
skall också bidra till yrkesmässig och geografisk rörlighet. Personer

eller löper risk bliär långtidsarbetslösa skall prioriteras.attsom
Regeringen har beslutat från den januari1 1999 slopaatt det s.k.

volymmålet gällt för Arbetsmarknadsverket sedan 1992. inne-Detsom
bär kanAMS lägga vikt vidatt motverkastörre flaskhalsaratt på
arbetsmarknaden och åtgärder till efterfrågan på arbetskraft.anpassa
Volymmålet infördes under period arbetslösshetennär kraftigtstegen
och AMS förstai hand inriktades på aktivera alla arbetslösaattresurser
och hålla andelen passiva arbetslöshetsunderstöd.mottagare Iner av
det nuvarande ekonomiska läget finns för omläggningutrymme en av
arbetsmarknadspoltiken riktningi efterfrågan på arbets-mot att möta
marknaden. Det innebär bl.a. AMS kan prioritera längreatt och dyrare
utbildningar för arbetslösa med inriktning på bristyrken.

Också utbildningens roll för tillväxt och sysselsättning betonas. Den
del utbildningspolitiken berör det framtidanärmast mål 3av ärsom
vuxenutbildningen och det livslånga lärandet. En omfattande satsning
på vuxenutbildning projektet Kunskapslyftetgörs ledär ettgenom som
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inomutbildningssatsningarnamotiveradekonjunkturelltdei ersättaatt
Genomutbildningssatsning.permanentmedarbetsmarknadsområdet en

ochgymnasienivå. IpåutbildningerbjudsKunskapslyftet personer
000110fannsjuli 19971denstartade nyaKunskapslyftetmed att

dessatillgå. Avarbetslösahand attförstaför iutbildningsplatser vuxna
Kvalifice-s.k.deninomnivåeftergymnasialpåplatser000drygt 5var

tilluppgåplatserÅr antaletberäknas2000Yrkesutbildningen.rade
studiefmansierings-särskildknutetKunskapslyftet ärTill000. en140

kanutbildningsbidragsärskiltMedutbildningsbidrag.Särskiltform,
anställdalågutbildade stu-deltill viss ävenocharbetslösalågutbildade

bidragmed mot-nivågymnasial etteller somgrundläggandedera på
arbetslöshetsersättning.individenssvarar

arbetslöshe-sänkadelsKunskapslyftet attärmedmålRegeringens
fördelningspolitisktär gynn-sätttillväxten ettökadels somattten,

Vuxenutbild-befintligadetstimuleraKunskapslyftetskallVidaresamt.
särskildadenföljsKunskapslyftetförändring.till avningssystemet

skallKommitténforKunskapslyftnationellt vuxna.Kommittén ettom
2000.slutbetänkande isitt marsavge

utbildningspoliti-svenskadeniinslagbetydelsefulltYtterligare ett
medforsöksverksamhetentillväxtoch utgörssysselsättningför avken

be-yrkesutbildningenkvalificeradeDenyrkesutbildning.kvalificerad
omfattarochutbildning,eftergymnasial caarbetsnäraformidrivs av

både ideltarArbetslivetbranscher.flestadeinomutbildningar200
tillarbetsplatserställa sinaoch attutbildningenutformningen genomav

ochstudiemedeltillrättUtbildningarnapraktik.förförfogande ger
ideltarstuderande0005Drygtförsöksverksamhet.bedrivs ensom

yrkesutbildning.kvalificeradi1999början av
förDelegationen2001.årpågåskallFörsöksverksamheten t.0.m.
ochförformertillförslaglämnaskallyrkesutbildningkavlificerad

underverksamhetenperrnanentningeventuell avomfattning enav
1999.

vuxenutbildnings-inomsatsningarnasärskildanämndadeFörutom
högskoleplatser,antaletutbyggnadenden avområdet bör storanämnas

utbild-Högrehögskolorna.medelstoraochmindredeutbyggnaden av
ochålderistuderandeantalhögthaft vuxentradition ettharning av

dehälftenHögskoleverket änär avfrånuppgifter meraktuellaenligt
detmedsamverkauppgift attHögskolornasår.25studerande över

iinskrivitsuppgiftenfram attlyftsharsamhälletomgivande genom
högskolelagen.
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5.2 Regionala tillväxtavtal, kompetensråd,
sysselsättningspakter m.m.

I frågarSverige vi Finns det några oprövadegärna:oss nog nya
metoder allt mångaHar vi inte Hur initiativ har inte tagits-prövat

del med framgång, del med mindre framgång. harVien en samar-
betat med under årtionden vi har skapat åtgärder, viparterna nya-
har skrotat andra, har ändrat regler ochvi vi har kanske också ska-

regler. jag här vi jag verkligenNär alla nivåer-sägerpat menarnya
lokalt, regionalt och centralt.

problemen.vi har också Jag ska baraMen svårighe-mött nämna
i land vårt få till ståndgenomorganiserat samordningten att ett som

och mobilisering alla tillgängliga villnärgemensam av resurser man
fråga fokus och nåi resultat, till exempelsätta en gemensamma

inom arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken 191
.

Under regionala nivån lyfts fram1990 talet har den både inom Euro-
peiska unionen och inom Sverige. I regeringens politik för tillväxt och

decentralisering försysselsättning planering ochär ansvaretav genom-
förande åtgärder till län och självstyrelseorgan viktigt inslag.ettav

får för inriktningen ochDetta konsekvenser genomförandet detav
framtida strukturfondslörordningen ochmål socialfondsförordning-I

betonas ökatockså starkt betydelsen från regio-etten av engagemang
nala och lokala hela under den kommandeiparter processen program-
perioden. Socialfondens användning visserligen koppplad till syssel-är

och den nationellasättningsriktlinjema EU sysselsättningsplaneninom
och sammanhållenförutsätts ha nationellt profil. dockDen måsteen
bygga förankring bland regionala lokalapå stabil och aktörer ochen
samverka med den regionalt grundade tillväxtpolitiken. Framväxten av
och genomförandet mål bör därför skedet 3 i samspelnäraettav nya
med den regionalaandra aktörer och inslag på arenan.

beskrivningI följande vi vilka utvecklingstenden-avsnitt gör en av
betydelsefullapå regional nivå inför det fortsatta arbetetviser ser som

med kopplingen mellan arbetet medmål och hur socialfondsmedlen3
och andra principiella ståndpunktmedel kan ske. Vår i möj-är att man
ligaste överlappandemån bör undvika skapa organisationer ochatt sna-

därfloran regionala i många fall aktörerirare organ,rensa av samma
förutsätts med likartadedelta i mängd grupperingar uppgifter.en

‘ OmrådespakterMargareta Winberg. Tal vid konferens för sysselsättningom
1997- 12-09.
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utgångspunktLånen5.2.1 som

iorganisationavseende regionalförslagutredningensUtgångspunkt för
efter läns-gällerindelninggeografiskadenmål 3-sammanhang är som

själv-med olikaförsöksverksamhetenoch typersammanslagningar av
slagitshar sålundaKristianstad länochMalmöhusstyrelseorgan. sam-

Älvsborgs SkaraborgsochBohus,ochGöteborgsochtill länettman
innevarandelän. UnderGötalandsi Västrahar förtslän pro-samman

sla-Skåne länför mål ipartnerskapen 4tidigaregramperiod har de två
programperiodenundersamordnarnamedangits resten avsamman

KristianstadochMalmöhusrespektiveforetagskontakter iforsvarar
medorganisationenfortsätterlän partner-Götalands ettlän. I Västra

programperiodenläntidigareprogramkontor ut.skap och ett per
partnerskap ibildatgäller vartnuvarande mål 3 ett nyttFör att man

GötalandGötaland. VästraIoch VästraSkånelänendeoch ett nyaav
länsdelar i denolikaforKommunförbundet trehar representanter re-

kommittén.gionala
detiregionala basorganisationenfor denutgångspunktnaturligEn

förhandlingarnautfalletberoende på iBl.a.länen.framtida mål 3 är om
länsövergripandeaktuellt bildadet blikanmålmål och attde lnya

beslutsorganisationer.ochpartnerskapregionala

tillväxtavtalRegionala5.2.2

utveck-betydelsenmarkeratsammanhangolika attRegeringen har i av
frånoch utgåskall bygga påsysselsättningochtillväxtökadlingen mot
medriksdag och regeringsålundabeslöt1998Underinitiativ.regionala
initi-l997/98:62propositionenregionalpolitiska attdenutgångspunkt i

arbetetpåbörjastillväxtavtal. Under 1999regionalas.k.arbetet medera
tillväxtavtalen.regionalade förstatecknamed att

in-regeringensharsjälvstyrelseorgan accepteratochlänSamtliga
hand-förankraderegionaltframmedarbetetdelta ibjudan att taatt

skalltidplanentillväxtavtal. Enligtförgrundlingsprogram re-som en
tillhanda mitteniregeringentillväxtavtaltillutkastgionemas avvara

slutli-resultera iskallvidtarforhandlingsprocessvarefterapril, somen
inför 2000.avtal årga

tillväxt-analyserskall bygga påtreåriga,Avtalen, avavses varasom
mel-samverkanbredfram iochregionrespektiveförutsättningar i tas

Betydelsenregionen.aktörer ioch privataoffentligaolikalan av
handlingsprogram-frammedarbetetimedverkan taattnäringslivets

delarelleromfatta helakanpåtalats. Programmensärskilthar avmen
förefallerundantagsvisEndastöverskrida länsgränser.län och kan även
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emellertid haså här långt arbetat länsöverslqidandemedman program
och åtgärder.

Formen för fram och beskriva tillväxtavtalen med angivandeatt ta
mål, prioriteringar och åtgärder och med deltagande från brettav ett

regionalt partnerskap således i överensstämmelse med denär modell
gäller för arbetet med programplaneringsdokument inom EU:ssom

strukturfondsprogram. innebärDetta arbetssätt och terminologiatt
mellan utvecklingsinsatser på regional, nationell och EU-nivå harmoni-

Också tidplanen för framtagandet de regionala tillväxtavtalenseras. av
sammanfaller väl med den gäller för fram programplane-att tasom nya
ringsdokument inför den strukturfondsperioden årstartarnya som
2000.

Den april15 skall förslag tillväxtavtal1999 till överlämnas till rege-
ringen. Fram till den 15 juni regeringskansliet med hjälpstämmer av
oberoende utvärderare förslagen med regionerna. septemberIav pre-

regeringen budgetpropositionen för år 2000.senterar dennaI presente-
förslag påverkar statliga verksamheters medverkan i tillväxt-ras som

avtalen. Under perioden september-november sker slutförhandlingar
avtalens finansiering. Den november15 överlämnar länsstyrelser-om

na/självstyrelseorganen de slutförhandlade avtalen till regeringen. I
december beslutar riksdagen budgetpropositionen. Därmed fast-om
ställs slutligen förslag påverkar statliga verksamheters medverkansom
i tillväxtavtalen.

Syftet med de regionala tillväxtavtalen åstadkomma bättreär att en
samverkan och helhetssyn mellan de arbetar med tillväxtorgan som
och sysselsättningsfrämjande åtgärder på lokal, regional och central
nivå. Via tillväxtavtalen skall näringslivsfrämjande åtgärder inom olika
politikområden samordnas och utvecklas. Utgångspunkterna skall vara

nationellade målen för respektive politikområde och de specifika för-
utsättningarna landets olikai regioner. Den sjösattsprocess som nu
skall inledningen till successiv utveckling dialogen mel-ses som en av
lan regional framtiden.och central nivå i

Som underlag för arbetet i regionerna har från Näringsdepar-man
framtagit översikt vad kallar dettementet regionala till-överen man

växtkapitalet. Med detta de samlade statliga kanavses resurser som
syfta till ökad tillväxt och sysselsättningsägas i regionerna. Det totala

tillväxtkapitalet uppskattas till 19 miljarder kronor år. Av detta ärca per
60 drygt miljarder, avsedda för11 insatser inom utbild-procent,ca

nings- och arbetsmarknadspolitiken. Häri inräknat nuvarande medelär
från ESF inom mål och mål3 4.
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strukturfondernamedSamband5.2.3

tilltillväxtavtalens kopplingViktenpåocksåRegeringen pekar av
integreringuppnåpå siktangeläget...detstrukturfonderna. attär en

andraellerstrukturfondsprogramolikaochtillväxtavtalen typer avav
tillliggeranalyserEU-medel", Demedfinansierasåtgärder somsom

struktur-användningenskall kunnatillväxtavtalengrund för styra av
tillväxtavtaletsinometablerassamarbetedetfondsmedlen och ramsom

börTillväxtavtalenstrukturfondsprogrammenkunnabör också avse
med-ochistrukturfondsmedlen kan integrerassåvidare utformas att

regering-åtgärder börochprioriteringarvalVidavtalen.finansiera av
sysselsättningförplanennationellaoch densysselsättningsmålens

beaktas.också

kompetensrådRegionala5.2.4

in-föreslår regeringen1997/98:62regional tillväxtpropositionenI om
finnsdetbedömerkompetensråd. Man ettregionala atträttandet av

handdär förstaiskaparegional nivåpåbehov att arenastort enav
samspelautbildningsanordnare kanolikaocharbetsmarknadens parter

frågorocksåflaskhalsproblem rörmedtillför komma rätta somatt men
perspektiv.vidareikompetensförsörjning ett

regionaladesamlad bildutifrånskalluppgiftRådens att avenvara
flaskhalsproblemanalyspåbetoningmedutbildningsbehoven geav

arbets-utgångspunkt imedåtgärderlångsiktigaochkort-förslag på
tillinitiativuppdragfåtthar iLänsarbetsnämnderna att talivets behov.

arbetsmarkna-förföreträdarebeståendekompetensrådbildandet avav
regio-iberörda aktöreroch övrigautbildningsanordnaredens parter,

nen.
kompetensrådregionalaharAMSfrånredovisningaktuellEnligt en

kompetensrådeni200Totalt ingårflertalet län.etablerats i personer
deltagaresammansättningen ärkvinnor.och 75125 mänär avvarav

ingårvariationerlänsvisamedlänen: smärrede olikalikartad irelativt
arbets-kommuner,kommunförbund,länsstyrelse,länsarbetsnämnd,

med-SACO:sochför SAFundantagmed någotmarknadens parter :s
Handels-och/ellerFRföretagarorganisationnågonverkan universitet,
Växtkraftlandstinget,enskilda företag,fall ocksånågotkammaren; i

antingenundantagslöstsammankallande ärAlmi, LRF.mål AMU,
sidanvidharlänenNågralänsarbetsdirektören.ellerlandshövdingen av

nätbaseradeuppbyggnadenisigbeslutatrådsträffar avengageraav
olikamellankommunikationenförbättraförinformationssystem att
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aktörer inom kompetensförsörjningsonrrådet. Arbetet har relativt nyli-
påbörjats och några resultat kanpåvisbara inteännugen rapporteras.

5.2.5 Samverkan med mål 3-processen

Tillväxtavtalen

Det naturligt tillväxtavtalenär grund inte bara för arbetetatt utgör en
med de geografiskt begränsade strukturfondema också för detutan nya
mål Flera skäl talar för detta:

Den analys regionalpå nivå, skall ligga till grund för de före-0 som
slagna åtgärderna, bör flerai stycken kunna sammanfalla med den
analys skall ligga till grund för åtgärder inom mål På natio-som
nell nivå förutsätts arbetet med den nationella sysselsättningsplanen
samordnas med behandlingen tillväxtavtalen.av

Tidsmässigt sammanfaller arbetet med tillväxtavtalen och0 processen
för förbereda mål väl.3att

Drygt de60 definieras det regionalaprocent0 av resurser som som
tillväxtkapitalet ligger arbetsmarknads-inom och utbildningspoliti-
ken. särskildEn redovisning vad med det regionalaav som avses
tillväxtkapitalet inom detta område har tagits fram inom regerings-
kansliet.

Preliminära från arbetet tyder på de regionala hand-rapporter att0
lingsplanema kommer innehålla förslag inom områdena utbild-att
ning och kompetensutveckling, vilket väl medstämmer överens
socialfondsmedlens inriktning.

Vi har sammanhangi redovisat de positiva erfarenheternaannat av
näringslivets aktiva medverkan i det nuvarande mål Partnerskapen i
mål 4 och mål bör motsvarande3 på arbeteti medsätt utgöra en resurs
tillväxtavtalen.

Kompetensråden

Den uppgift tilldelats de regionala kompetensråden ligger väl isom
linje med den föreslår förinriktning vi framtida mål Kompetens-ett
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utbildningssidanaktörerinbegriper påocksådekanråden attgenom
ochmål 3med det framtidaarbetettillkomplementviktigtutgöra ett

SPD.framforinvolveras i att ta enprocessen

sysselsättningspakterTerritoriella5.2.6

ochlokalafram denlyftaförinitiativ attEU-kommissionensEtt av
de territo-arbetslöshet, ärkampennyckelroll i motregionala nivåns

foku-fram ochlyftasyfte just ärsysselsättningspaktema, attriella vars
skallPakternapartnerskap.regionalaochlokalabetydelsen avsera

deteffektivastrukturfondema närförsökockså göraatt mersomses
etableras inomskallregional nivå. Deochlokalpåsysselsättninggäller

syssel-påinriktadetydligtområde, börgeografisktavgränsat varaett
och dess-sektorsövergripandeiindividensättning, ha centrum, vara

från allamedgivandeuttryckligt parter.medetablerasutom
områden förförslag pålämnainbjuditsharmedlemsstaterSamtliga

nyckelbe-fyrapåskall byggaPakternasysselsättningspakter.särskilda
nytänkan-ochsamarbeteunderifrånperspektiv,samstämmighet,grepp:

sysselsättningspaktsområden.90-taldagifinnsde. EUInom ett
Öresundsregio-paktområden:valtregeringenhar utSverigeI sex

stad förStockholmsochKalmarStrömstad,Värmland,Jämtland,nen,
tydligatillmed hänsynoch attolika regionerfrånerfarenheterfåatt
pakterSamtligaarbetssätt.och nyttförförutsättningar engageratett

administrationförfinansieringESFbeslutoch1998startade under om
övervalmingskommittéernaitagitsmedel harindexeradepakternaav

projekt inomJämtlands län. Genomför attmål 6måloch 4för mål 3
avsed-ESFmedel frånfinansierasskallsysselsättningspaktema genom

möj-pådemockså ett testkanmål 4ochmål 3för bådeda somseman
målkommandeinförmålenmellansamverkanlig

medelbeslutbetonade i sittÖvervakningskommittén målför 3 om
denuppmärksammaskallsärskiltsysselsättningspaktemainomatt man

imeddennaföreträdare for tasefter attochekonominsociala sträva
paktpartnerskapet.

uppläggningenkonstateravi kunnathar attsidautredningensFrån
åtskiljer sigresultatenliksompakternasvenskadeinriktningenoch av

osäkerheterinledandeSedan vissapaktområdena.olika avse-mellan de
arbeteterfarenheternaklaratsfinansiering ärut,ochende avansvar

möjlighetenuppskattasFramför alltpositiva.huvudsakiblandade men
Öresunds-falletnivå och ilokalpåsektorsgränsersamarbetetill över

samverkan.nationsövergripandetillmöjligheternapakten
föruppgiftmedaktör attetablerades ännupakterna svaraGenom en

tillbidragitharvilketkrafter, attregionalaochlokalasamordning av
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komplicera bilden på regional nivå. Syselsättningspaktema bygger i
grunden på tillväxtavtalenangreppssätt och kan därförsamma som
under programperiod integreras arbetetnästa i med dessa. Erfarenheter

lokal samverkan och samordning insatser för anställda ochav av
arbetslösa från de pakter etablerats kan tillvaraäven itas nästasom

Öresundspaktenprogramperiod inom för det framtida mål börramen
kunna drivas vidare inom för det gemenskapsinitiativ,ramen nya som
sannolikt kommer etableras för interregionalt samarbete.att

5.3 Arbetsgruppen för kompetensutveckling
i arbetslivet

Frågan generella stöd för utbildning i företag har diskuterats vidom
flera tillfällen mellan regeringen och arbetsmarknadens Alla ärparter.

vikten det bedrivsöverens kontinuerligt arbete företageniatt ettom av
för utveckla de kunskaperanställdas och färdigheter.att Orsaken till
den enigheten lätt förstå. Alla inblandadestora är företagare,att parter,
de anställda och deras företrädare och samhället har mycket vinnaatt
på kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetent personal inverkaren

på företagens lönsamhet och konkuirensfönnåga.gynnsamt Personer
med god kompetens har förutsättningar och behållastörre att ett
arbete med god lön och goda anställningsvillkor. Samhället har ett
starkt intresse personalen fortlöpande utvecklar kompetenssinattav
och sitt yrkeskunnande då det bidrar till ekonomisk tillväxt och minskar
risken för samhället drabbas de kostnader arbetslöshetatt ochav som
personalbrist medför.

I början uppdrog1998 regeringen arbetsgrupp medav en repre-
från regeringen och arbetsmarknadenssentanter utarbetaparter att ett

förslag till hur kunde öka insatserna för kompe-parterna gemensamt
tensutveckling i arbetslivet med stöd regeringen. Gruppen avlämna-av
de sitt förslag i september år. Föreliggande utredning har isamma upp-
drag bl.a. arbetsgruppens förslag bör bliatt överväga del detom en av

Önskemålmål 3-programmet. utredningen skallatt överväganya om
frågan har också framförts till utredningen från arbetsmarknadens par-
ter.

Arbetsgruppens föreslår ekonomiskt stöd beräknasett påsom
grundval den tid anställda företagi och offentliga myndigheterav som
deltar i kompetensutveckling. Förutsättningen för stödet kompe-är att
tensutvecklingsarbetet grundas på överenskommelse mellan parternaen

företageti och omfattar alla anställda. Stödet skall uppgå till ickeen
preciserad andel företagets kostnader för arbetsgivaravgifter ochav
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andeluttrycktmed takbeloppskatter. skall begränsas ettStödet som en
stödetförslagArbetsgruppens är attlönesumma.företagets totalaav
tillanmälansänder inarbetsgivarenskall administreras att enengenom

krediterauppdragfår sedan iSkattemyndigheten attstatlig myndighet.
reduceringmedförvilketskattekontoföretagetsstödbeloppet på aven

skatter.inbetalningkommande av
arbetsgruppensinriktningenkonstateraskanInledningsvis att av

Utvecklingmåldetförriktlinjernamedväl linjeiförslag ligger nya
analysgrundad påkompetens partsgemensamanställdasde avenav

tillStödmålinriktningenmedbehovföretagets stämmer av nya
pågående mål 4-pro-detdelocksåverksamhetdenna är avtyp enav

uppskattning.och har rönt storgrammet
administre-enkeltförutformatförslag attattArbetsgruppens är vara

socialaförreglerna EU:stillhänsynutformatemellertidDet utanärra.
där.gällerbidragenredovisningförprinciperoch defond somav

kunnamåstebidragsmottagamainnebärRedovisningsprincipema att
till. Arbetsgruppensanvändsbidragenkostnadervilkaredovisa som

totalaredovisa denbehövaskallendastföretagenförslag innebär att
för kompe-tidför den använtslönesummanochlönesumman som

synpunktacceptabelt EU:splanen. Förenligttensutveckling att urvara
tiddenlönekostnadema förredovisarföretagenkrävastorde det att

anställd. EU:sberördför varjekompetensutvecklingföranvändssom
dendetaljerad redovisning änsåledesmedförredovisningslqav meren

föreslagit.arbetsgruppensom
vilkaberäknaförvägisvårighetenkomplikation attärEn annan

utformatFörslagetmedför. ärförslagetkostnadertotala som ensom
kra-stipuleradeuppfyller dealla företagförstödtillgenerell rätt som

avdragetförinnehålla gränsövrekommerDå attävensystemet enven.
kostnadenmaximaladenberäknaungefärligendet möjligt somär att

kostna-faktiskadenförutsesvårtdetmedföra. Men är attförslaget kan
finansie-nationelladenochmellan EUfördelasskalloch hur denden

hurexempelvis lösas attkanproblemringen. Detta angermangenom
medfinansiering,statligochsocialfondsmedlenanslaget,delstor av

kostnaderklarafårfinansieringnationellochförbrukasfår annansom
därutöver.

stödet börangivit hurförslag intei sitt stortharArbetsgruppen vara
innehållerproblemDettabörbidragetmaximaladeteller hur stort vara.

uppnå. Detvilleffekt ärdenochkostnadermellanavvägningen man
kom-genomförochkompetensplanerföretagalla upprättarönskvärt att

för EU-bådedetfinnsSamtidigt gränseråtgärder.petensutvecklande
finnsmedfinansiering. Detsvenskförochomfattningstödets utrymmet

försla-blir så lågstimulanseffekten attdärundreförmodligen gränsen
målnuvarande 4-programmetdeteffekt. Ipåtagligfår någoninteget
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uppgår stödet till halva kostnaden för kompetensutvecklingen. Vid den
stödnivån har efterfrågan på bidrag från företagen varit god. Men de
anslagna beloppen har endast räckt till 10-20 den åsyftadeprocent av
populationen anställda i mindre företag. Ett enligt arbets-systemav

förslag skulle omfatta alla anställda, såväl inom privatgruppens som
offentlig sektor. Populationen skulle därför bli mycketavsevärt större.
Det finns för närvarande underlaginga för bedöma föratt gensvaret
stödet och därmed kostnadema vid olika bidragsnivåer. Preliminära
kostnadsberäkningar visar stödet utformas sänkningatt om som en av
arbetsgivaravgiften med tio procentenheter och utbildningstiden uppgår
till 5 årsarbetstiden blir kostnaden storleksordningenprocent 3,5-av av
4 miljarder kronor år alla arbetsgivare skulle utnyttja systemet.per om
Vid lägre utnyttjandegrad blir kostnaderna givetvis lägre.

Det finns flera tänkbara hantera ovisshetensätt stimulansensatt om
storlek och kostnaderna för Ett låta erfarenhetensystemet. är visaatt
vilket får vid olika bidragsnivåer och variera stödnivångensvar man
från år till år. Ett sådant skulle emellertid säkerligensystem möta
mycket kritik från företagen. I många sammanhang efterlyses stabila

Återkommandevillkor för företagandet. ändringar i villkoren leder till
irritation och kan medföra icke önskvärd spekulation i villkor där före-

skjuter åtgärder hoppi bättre villkortag år.nästaupp om
En metod kombinera stimulansregler med begränsadegenerösaatt

kostnader införa begränsningsregler. Om reglernaär för detatt maxi-
mala stödet företag innehåller både regel andel lönesum-per en om av

och maximalt belopp i kronor kan bidragen till de företa-ett störreman
begränsas samtidigt de mindre företagen erbjuds ett generöstgen som

stöd. Det införamöjligt begränsningsreglerär även beroendeatt på
bransch eller region. Sådana regler medför dock förlorar denatt man
fördel enkelt generellt innebär. De reglerna förett systern närmaresom
stödets omfattning och vilka kostnader det kan medföra börantas ana-
lyseras i samarbete med de utformade förslaget.parter som

finnsDet slutligen också skäl problemet med kvalitets-övervägaatt
kontroll i arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens förslag kon-är att
trollen kompetensutvecklingsinsatsema skall den lokalautövasav av
fackliga organisationen. föreslåsDärutöver preciseradeett närmare
högre krav för företag kollektivavtal stickprovskontroll. Erfa-utan samt
renheterna mål betydelsen4 visar på genomarbetat väglednings-av av
material för analys och planering kompetensbehov och i många fallav
också konsultstöd. finnsDet starka skäl kombinera arbetsgruppensatt
förslag med möjligheter till särskilt stöd för upprättande kompe-av
tensutvecklingsplaner i de mindre företagen. Ett sådant skullesystem
kunna utformas så riskerna för missbruk minimeras.att systemetav
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redovisningskravenskärpningardet med vissaVår slutsats är att av
målframtidatill delförslagarbetsgruppensmöjligt ettär göraatt av

och kostna-oklarhetenkvalitettillräckligsäkraSvårighetema att omen
emellertid utredas ytterligare innanbehöver ettbidragsnivåerder och

förankrasmåste förslagetminstutformas. Intekanslutgiltigt förslag
ochförordningarfördet inomutformas såochinom EU att ramenryms

strukturfondema.direktiv för
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Partnerskapen1

Partnerskapsbegreppetl l
.

påmellangäller samarbetevadtradition parternahar långSverige en
bl.a. medmodellen förknippassvenskadenUttrycketarbetsmarknaden.

detoch LOhuvudavtalet mellan SAFmedstartadepartssamarbete som
underryktbarhetinternationellfickochSaltsjöbadsavtalets.k som

1960-talen.och1950-
roll.fått central EU:spartnerskapsbegreppetharOckså inom EU en

svenska.från detavvikandeemellertid någotpartnerskapsbegrepp är
mångaSverige iarbetsmarknaden det ipå ärförhållandenaVad gäller
räknas.organisationernaavtalsslutandedeendastsammanhang som

olika löntagarrepre-det mångafinnsEU-länder typerandraInom av
Detorganisationerna.de fackligapåbyggeralltidintesentation som

bådeorganisationsgradenEU-ländermångamed i ärsammanhänger att
ochSverige,betydligt lägre iarbetsgivarsidan änocharbetstagar-på

löntagarna.kanpå vilka representerahar därför somsynen annanman
socialas.k.EU-sammanhang denpartnerskapen i ärdelviktigEn av

verksamheterlokalaolikaDärmedekonomin. typer som var-avmenas
delhellerochbemärkelse intetraditionellkommersiella iken avenär
frivil-olikaHit räknasverksamhet.reguljära typermyndigheternas av

tillgodosetillsyftarnäringsverksamhetoch attligverksamhet per-som
till ekonomisk vinning.behovlokala änoch/ellersonliga snarare

EttÄven begrepp.blivitekonominsocialadenhar ettSverigei
ÖstersundMitthögskolan ividhar inrättatsEkonomiSocialInstitut för

Desocial ekonomi.förarbetsgruppregeringentillsatteoch 1997 en
EU-landetSocial ekonomi imed1998avlämnade namnetrapporten
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Sverige Ds 1998:48. följande förslagI återfinns till defini-rapporten
tion social ekonomi. Den sociala ekonomin består organiseradeav av
verksamheter primärt har samhälleligt ändamål och organi-ett ärsom
satoriskt fristående från den offentliga sektorn. Till den sociala eko-
nomin räknas bl.a. folkrörelseorganisationer, idrottsrörelsen, religiösa
rörelser, konsument- producentkooperativaoch organisationer, miljö-
organisationer och byalag. Verksamheter bedrivs olika typersom av av
minoriteter så invandrare och handikappade betraktas ocksåsom som

del den sociala ekonomin.en av

6.1.2 Partnerskapsbegreppet i EU:s

strukturfondsförordning

I EG:s bestämmelser för strukturfonderna återfinns riktlinjerna om
partnerskap i kapitel artikel Där gemenskapens stödåtgär-sägs att
der skall genomföras partnerskap mellani kommissionen, medlems-

och regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadensstaterna parter
och näringslivets organisationer andra berörda organisationer. Detsamt
åligger varje medlemsstat välja och de skallatt ut utse parter som
inbjudas medverka. Avsikten få med deär representativaattatt mest
organisationerna på nationell, regional och lokal nivå och vid behovatt

miljö- och j ämställdhetsorganisationer böräven engageras.
Medlemsstaterna skall säkerställa samtliga deltar på allaatt parter

stadier programplaneringen på lämplig geografisk nivå. Partnerska-av
skall förberedelser, finansiering övervakning och utvärderingpet avse

verksamheterna.av

i mål6.1.3 Partnerskapen 3 och mål 4

Organisationerna för mål och mål bygger3 4 på aktiva partnerskap på
såväl central lokal På central nivånivå. återfinns de i övervak-som
ningskommittéema och i de nämnder och arbetsgrupper finnssom
knutna till verksamheten. Partnerskapstanken viktig del iär en genom-
förandet och finns inskriven såväl förordningeni strukturfonder-naom

i de samlade programdokumenten SPD för mål och3 mål 4.som
i huvudsakDet kategorier organisationer ingår iär tre part-av som

nerskapen: myndigheter, arbetsmarknadens organisationer och den so-
ciala ekonomins företrädare. Myndigheterna företräds departementav
och antal myndigheter med uppgifter inom arbetslivsornrådet. Medett
arbetsmarknadens de fackligaorganisationer centralorganisatio-avses

ochLO, TCO och SACO SAF Företagarnas Riksorganisa-samtnema
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ochKommunförbundet. SAF FRochLandstingsförbundettion FR,
mål dåmedverka i 3intenågra län valthar dock med undantag attav

demedarbetaderas uppdragutanförde det ligger attatt grupperanser
Folk-bl.a.företrädssociala ekonomintill.mål vänder sig Den3 av

Handikappförbun-ochföreträdare, LRFKooperationensrörelserådet,
den.

förutom deåterfinnspartnerskapen,länsvisaderegional nivå, iPå
antalytterligareföreträdare förcentral nivå ettåterfinns påparter som

olika företrädareFörsäkringskassor ochbl.a.gällerorganisationer. Det
ekonomin.för den sociala

ställning.rådgivande Imål har4målsåväl 3iPartnerskapen ensom
for-innebärbeslutsrätten. Detharlänsarbetsnämndenmål det3 är som

beslutsrättenpraktiken haristyrelse,länsarbetsnärnndensmellt men
begrän-fall delegationenvissalänsarbetsdirektören. I ärtilldelegerats

målbelopp. I 4beslutarstyrelsen äroch störrebeloppsad till vissa om
Även de råd-formella beslutsrätten.denharsamordnarendet omsom

och målställning mål 3snarlik iformellt harpartnerskapengivande en
betydligtmål harpartnerskapet i 4 star-tvekandet ingen4 attär enom

samordnare,påverkat valetpartnerskapenmål har4kare ställning. I av
partnerskapets kompetensberoendegradi högsamordnarenoch är av

länsarbets-måluppgifter. 3genomföra sina I ärförkontaktnätoch att
partnerskapet förberoende attpåalls sättnämnden inte avsamma

sedanmedpartnerskapetsamverkarmål 3Igenomföra programmet. en
erfarenhet. mållång Iochmedmyndighetetableradlänge stora resurser

myndighet med småmedpartnerskapetsamverkar4 resurser.nyen
medbidrarfunktioner fylla. Deviktigaflerahar attPartnerskapen

dedelar samhälletförhållanden deiaktuella kunskaper repre-avom
utformadebesluttillmedverka attdärmed ärkanDesenterar. som

förhållan-till dehänsynochdede tarrepresenterar somgrupperpassa
informationföraroll iviktigockså uttill. har attden de känner De en

deoch vadsocialfond representerar.kunskap EU:sspridaoch om
verksamhettill denlegitimitetrollhar ocksåOrganisationerna att geen

på,allmänhetensochomvärldensförhar betydelsedeltarde Det syn
socialfond.för EU:soch intresseacceptens av

avsikt allamedutformadefonder attsocialaför EU:s ärDirektiven
Allamedverka.möjlighetskall haberörda attorganisationer ärsom

Vid utfonn-skalloch ingenmedverka utestängas.skall kunnavillsom
praktiken skettdet imål harallt förframförpartnerskapen,ningen av

Inled-medverka.möjlighetorganisationersolika attbegränsningar av
partnerskapende olikamedverkan iförersättningutgick ingenningsvis

detmedverkar skall göraorganisationerdeTankenmåli 4. är att som
för deproblemingetbekostnad. Detta äroch påintresseeget egenav

mindrefinns mångaDäremotorganisationerna.resursstarka orga-mer
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nisationer inom ekonominden och lokalasociala fackliga organi-t.ex.
skullesationer aktivvelat roll,spela funnitintesom en mer men som

det finansiera ellermöjligt tid omkostnadervarken för medverkan.att
Inom mål införde tid3 AMS efter ersättningar för medverkan i part-en
nerskapen. december fattadeI 1998 regeringen beslut ersätt-ett att
ningar for förlorad arbetesförtjänst och omkostnader skulle utgåäven
till målpartnerskapen i 4.

har regional funnitsDet också, framför allt på nivå, önskemålett att
begränsa antalet deltagare partnerskapen föri underlätta arbetet. Detatt
finns exempel önskatpå organisationer med, avvisatssom vara men
och på med inledningsvisorganisationer varit lämnatsom men som
partnerskapen. reglering deltagandetDenna i partnerskapet har inteav
skett officiella beslut regeringen detpå isättgenom av som anges
strukturfondsförordningen på informella målFör 3 reglerasvägar.utan
partnerskapets medsammansättning i SPD:n öppningar för regionala

länsarbetsnämndenvariationer. praktiken har bestämtI vilka skallsom
delta i partnerskapen. mål det arbetsmarknadensFör 4 fram-parter,var
för allt beredningsarbetetLO, TCO och SAF fick starksom genom en
ställning ochi partnerskapet från början i praktiken kunnat på-som
verka vilka medverkat.som

finnsDet flera exempel på uttryckt intresse deltaattgrupper som av
i partnerskapet, främst målinom olika skäl hamnat utan-men som av
för. Hit hör framför allt olika organisationer inom den sociala ekono-
min, kommuner och försäkiingskassor. önskemålDe framförssom av
dessa första hand grundatorganisationer inte i på missnöje med deär
beslut fattats Vad de villi partnerskapen. uppnå framför allt denärsom
ökade tillinsyn, tillgången information och det kontaktnät ettsom
medlemskap medför.partnerskapeni

Med de syften finns med den sociala fonden det olyckligtärsom om
vissa utestängdaorganisationer känner sig och upplever begränsningar
i möjligheten och delta i de verksamheter fondernasigatt engagera som

därför det finns anledning tillVi in-generösattgenererar. anser en
ställning Önskarde organisationer sig undermot nästasom engagera
programperiod. Samtidigt kan det bli problem partnerskapen blirom
för Beslutsfonnema kan bli tungrodda och det personligastora. enga-

och ansvarstagandet viktigt för effektivt och dy-ärgemanget ettsom
namiskt arbete kan förloras. finns därförDet anledning sökaatt ut-
veckla partnerskapens arbetsformer så de kan utvidgas detatt attutan
smidiga arbetet och det personliga går förlorat.engagemanget
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Partnerskapet för mål6.1.4 3nya

inriktat på och moderniseringNya mål stödja anpassning3 är att av
politiska fråga skolutbildning, yrkesutbildning ochi syssel-system om

inriktning förespråkassättning. i dennaDen utredningnärmare som
innebär kompetensutvecklinginriktning på såväl anställdaaven som
icke mål vänderanställda. innebär 3 sig till huvudsakDet iatt nya

målgrupper de nuvarande mål och mål3 4 sig till. Viväntsamma som
vill därför mål första handföreslå det 3 i byggas med hjälpatt nya upp

de partnerskap varit engagerade i de nuvarande fondpro-tvåav som
grammen.

partnerskapen har huvudsak fungeratnuvarande i bra. harDe De
erfarenhethaft tillräckligt bred kompetens och för hantera de frå-atten

behandling de harkommit till och medlemsledsinagor som genomupp
och kontaktnät till de velat till.nått nåut utgrupper som programmen

finns stått utanförDet emellertid de nuvarande struktur-grupper som
ochfondsprogrammen, framför allt mål uttryckt önskemålsom om

förordar därförkomma det mål Vi dessamed i ävenatt attnya ges
mål socialamöjlighet medverka i det Den ekonomin beståratt nya av

begränsamånga olika organisationer. För storleken påatttyper part-av
nerskapen bör dessa uppmuntras att utse representant.en gemensam

storlek och de problem medföraFrågan partnerskapets det kanom
framgångsrikamåste med övervägandena. Det arbetetockså i itar part-

grad präglats deltagarnasnerskapen mål har hög personligai 4 i av
kan svårt uppnå partnerskapet blirsådantEtt attvara omengagemang.

till partnerskapets uppgiftmycket enbartOm attstort. ser enas omman
enskilda projekt räcker det förmodligenpolicy ställning tilloch att ta

engagerade och erfarnamed relativt begränsad krets av personer.en
uppgift för erfa-också till nätverkpartnerskapet harMen utgöraatt ett

med information ochrenhetsutbyte och hjälpa EU-programmenatt
värdefulltkontakter. sammanhanget det med många medver-detI är

vill medverka plats partnerskapet.kande och bereda alla iatt som en

jämställdhetsperspektiv6.2 Integrerat
inte tillräckligtnödvändigt, men

till förordningar för budgetperiod harkommissionens förslagI nästa
markerats tydligare nuvarande för-jämställdhetsdimensionen iännu än

strukturfondemasordningar. effekter på ochBland mänssägs attannat
helakvinnors skall finnas med i från programarbetesituation processen

åtgärder finansierade social-via genomförande till utvärdering. För av

19-02714 Utveckling
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viktigfonden sysselsättningsriktlinjema utgångspunkt och därär en
pelama.möjligheter Jämställdhet skall byggalika de fyrautgör en av

dvs. röd tråd allapå "mainstreaming"principen somom en genom
finansierade socialfonden.åtgärder och Mainstreaminginsatser av

förhållningssätt, utesluter inte särskildainnebär integrerat attett men
genomföras ledkanåtgärder för missgynnade i järn-ettgrupper som

ställdhetsarbetet.
starkt pådrivande i arbetet medhar varitsvenska regeringenDen

riktlinjer väloch EU:sjämställdhetsfrågor på EU-nivå överensstämmer
området.med politiken inomden svenska

gäller jämställd-kommit långt detflera avseendenSverige har i när
arbetsmarknaden. tillgång tillFrågorhet ställning påoch kvinnors som

deltagande arbetslivet hargenerella i intedaghem kvinnorsoch samma
länder. kvinnorna antals-andra Omaktualitet i mångaSverigei som

arbetskraften har vi emellertid köns-andelmässigt utgör stor enaven
arbetsmarknad. Ungefär 000segregerad 900starktmässigt personer

flestaalla kvinnor.Sverige. Dedessutom i Nästandeltidsarbetar är
utbildning kommuner och landsting,och ivård,återfinns inom omsorg

särskilt handel hotell- ochtjänstesektorockså i privatmånga samtmen
restaurangverksamhet.

jämställdhetsperspektivet i det framtida mål 3 skallmedArbetet
arbetet skallbetyder ocksåi Sverige. Detfrån förutsättningarnautgå att

möjlighetermålet skapa lika påmedomfatta både och kvinnor attmän
arbetsmarknaden..

programperiod bra siffrorInnevarande6.2.1 men—
effekteroklara

arbetetjämställdhet iprogramperiod har integreratsUnder innevarande
med jäm-särskilda insatsområdenNågramed socialfondsprogrammen.

funnits. indikatorersålunda inte Demål harexplicitställdhet somsom
avseddaprogramplaneringsdokumenten har varitfunnits mätai att

jämställdhets-del imål hareffekter. 3kvantitativa Inom man som en
jämställdhetspers-Arbetsmarknadsverket integreratför helastrategin

handledningdenförordningstexter. Iochpektivet i alla planer ta-som
finns jämställdhetsaspektenprojektansökergits fram för dem omsom

ektupptöljning.för projmed liksom i anvisningarna
deltagande i visarochkvinnorsMätningarna mäns programmenav

kvinnornamål 503resultat. Inomtillfredsställande utgör överpå pro-
Enmål 4 50åtgärder och inomsamtliga nästan närmarei procent.cent

mål kommerljus bild. 4lika Inomriktigtanalys måhända inte enger
från offentlig sektor.del Brytertillkvinnorhöga andelenden stort.ex.
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deltagande företag andelen kvinnorblirsiffrorna enbartpåman ner
visserligen projekt inriktatsbetydligt antallägre. mål har3Inom ett

på projekt,kvinnor få exempelenbart eller enbartmänmot men ges
eller arbets-attityder bryta könsbaniärer påsyftar till förändraattsom

marknaden.
från programperioden jämställd-slutsatssammanfattandeEn är att

icke-fråga.hetsfrågan blivit någotgoda ambitionertrots av en

på allaprogramperiod skärpning6.2.2 Inför nästa -
fronter

måttKvalitativa

utvärderingsmaterial och den särskilda hearingslutsatser frånVåra om
jämställldhetsfrågangenomfört börutredningenjämställdhet är attsom

kvanti-programperiod.under Delyftas fram tydligarepå nästasättett
bör kvarstå kompletterasuppföljningenochtativa indikatorema men

med programplaneringsdokumen-arbetetRedanmed andra åtgärder. i
lyftas fram bakgrundsbe-jämställdhetsfrågan iolika delar börtets -

följaMetoder det möjligtoch strategier.skrivning, mål gör att uppsom
effekter måste utvecklas. Denockså kvalitativaoch utvärdera grupp

medKommunförbundet har tillsattmedtillsammansNUTEK upp-som
tillsammansprogramperiod. börinförindikatorergift nästaöveratt se

bidra det området.länder kunna inomfrån andramed erfarenheter

Bättre analyser

arbetet med jämställd-pekat påSverigehar från och ibåde EUMan att
kunskap vilkaoch ökadanalyserhetsfrågor på bättrebör bygga om

arbetsli-olika ställning ioch kvinnorstillmekanismer bidrar mänssom
konfe-vidframförd synpunkt den NUTEKoftaocksåDettavet. var en

strukturfondema iJämställdhet ianordnades på temat novem-somrens
från helaspektrum deltagarebrettkonferensen deltogber 1998. I ett av

den nationellaalla nivåer såväl igenomföras pålandet. Analyser bör
programplaneringsfa-fram iregionala planerplanen dei tassomsom

fram till ikommitde slutsatsersärskilt peka påvillVi där mansen.
och kvin-situationen förvisarKvinnomaktsutredningen, mänattsom

därförkanarbetsmarknader.lokala Manmellan olikaskiljer signor
den påproblemanalyshållenallmäntmed äveninte nöja sig enomen
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korrekt Det avgörande hurövergripande nivå beskrivning. denärenger
problembilden regionspecifika i respektive ut.mer ser

Könsfördelningen i partnerskapen

kommittéer och partnerskap,Könsfördelningen de engageradei ärsom
i ytterligare fråga uppmärksammats. Underär somprogrammen en

ungefärutgjort hälften deinnevarande period har kvinnorna i regionala
partnerskapen i mål har haft högremål 3-kommittéema, medan 4 en

liggande förklaringandel till hands det justEn är ärmän. nära att ett
arbetsmarknaden, där kvinnor arbetaruttryck för segregerade inomden

offentlig fallet med arbetsmarknadspolitik, medansektor, i det här
form de företagen i utsträckningnäringslivet i privata större sesav som

manlig angelägenhet.en

Kunskap utbildning aktörernaoch av

jämställdhet strukturfondernakonferens i fannsVid NUTEK:s om
också önskemål ökad kunskap och utbildningsinsatser imånga järn-om

under programperiodställdhetsfrågor. föreslår inomVi nästaatt man
stöd genomför utbildningsinsatser förför medlen för tekniskt attramen

och de skall handläggastärka och utveckla partnerskapen personer som
projekt.ansökningar och följa upp

insikt inte reglerJämställdhet genomgenom

skall uttryckas explicita kravjämställdhetsdimensionenFrågan somom
har för-projektstöd har diskuterats. Det gjorts mångapå den sökersom

åtgärder framoch tvinga jäm-sök sanktioner negativa ettatt genom
företagErfarenheterna inte övertygande. deställdhetsperspektiv. Förär

det viktigtmål i sigförutsätts delta i det 3 är att programmetnyasom
tyngande regler och kravframstår attraktivt. mångaenkelt och Försom

företag. framgånginvolvera Programmetsminskar möjligheterna att
efterfrågas företagen.attraktivt ochbygger framstår Ipå detatt avsom

finns mellandet motsättningdet konstaterahär fallet måste vi att atten
underifrån och önskemål snabbt öka jäm-förlita sig på initiativ attom

sikt för framgång och förlångställdheten. Effektivare på programmets
med företag och arbetssökandedialogenjämställdhetsarbetet iär att

faktum företag harocksåpeka möjligheterna.på Det är ett att som en
generellt har lönsamhetjämställdhet bättreinsiktsfull inställning till sett

jämställdhet överhuvudtagetdialogenoch produktivitet. För att om
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med företagsledning ochaktualiseras behövs personligaskall möten
arbetet mål det ifrån med 4väl dokumenteratanställda. ärDet attär

utvecklingsplaner och tankarinslagföretagensdialogen kring som nya
förbättra ochför vägledningsmaterialinsatserkan utvecklas. Genom att

företagsrådgivare bör förutsättning-konsulter ochutbildning parter,av
personella behöver utökas.finnas deutan att resursernaarna

påinriktningenVad betyder6.2.3

jämställdhetenförkompetensutveckling

på kom-fokuserakommandeskall detEnligt förslagvårt programmet
Alla erfarenheter visarslag.olikapetensutvecklingsinsatser attav

utbild-till sig erbjudandenutsträckningkvinnor i än mänstörre tar om
generellsynnerhet sådan med in-kompetensutveckling, ining och en

initialtharlågutbildadesärskiltriktning. större mot-Männen ett--
bekräftar denKunskapslyftetfrånerfarenheterHittillsvarandestånd.
uppmärksamframtidadetsåledes ibilden. börMan programmet vara

för kom-skapa förutsättningarmöjligaste månochpå detta fenomen i
bidrar till bryta misstroocksåpetensutveckling männens motattsom

könssegregeradebakgrund denockså,förordarutbildning. Vi mot av
uppmärk-traditionellaprojekt bryterarbetsmarknaden, mönsteratt som

prioriteras.möjligtochsammas om

förbraTransnationella6.2.4 vägprogram en-
metodutveckling

delprogramhar särskiltEmploymentgemenskapsinitiativetInom ett
upphöraför NOW kommeråtgärder kvinnor.påinriktat attNOW, varit

med programperioden och Accessden här ersättasi och utgången avav
mellanjämställdhetdislcrimineringsperspektivvidare änhar ettsom

bör till ifrån NOW nästaErfarenheternaoch kvinnor. tasmän vara
Gemenskapsinitiati-socialfondsarbetet.förprogramperiod inom ramen

samarbetetransnationelltanvändas för iocksåkanAccess att ettVet
formjämställdhetsarbete iför fördjupatmodellerochutveckla metoder

dagens NOW.motsvarandesärskilda insatserav
Leonardo dautbildningsprogramrnetocksåbörsammanhangetI

detenligt kommissionenuppmärksammas. Programmet utgörVinci
allajämställdhetsperspektivetintegreradedethar mest avprogram som

också underfortsättaLeonardo kommer nästaEU:s att pro-program.
erfa-intensifieras för påbörAnsträngningarna attgramperiod. ta vara

jämställdhetsaspekterintegrerasyfteprojekt medrenheterna från att
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bedrivskönsrollsmönster arbete regio-och bryta traditionella i det som
nalt och lokalt.

utbildningsområdetmedSamspel6.3

lärandet har sedan många år högprio-rörande det livslånga varitFrågor
agendan. och med Europeiska unionenseuropeiska Iriterade på den

markerades starkare utbildningensLuxemburgi 1997, ännumöteextra
sysselsättningsriktlinjer. framhållerkoppling gemenskapens Mantill

och yrkesutbildning kanutbildningdär livslångt lärande, utgöra ettatt
försysselsätmingspolitik för-medlemsstaternasviktigt bidrag till att

fdretagarandananpassningsförmågan ochbättra anställbarheten, samt
för möjligheter.främja likaatt

gäller utbildningens betydelse fördetsvenska ståndpunktenDen när
bl.a. utläsassammanfaller med EU:s och kanisysselsättningen stort ur

regeringschefernapublicerades iuttalandedet avsomgemensamma
Jobs novemberSverige vid EU:s Summit iochStorbritannien, Italien

mellan ökad syssel-framhåller här sambandetRegeringschefema1997.
utbildning och kompetenshöjning:påoch satsningsättning en

be key role Europeanand...education given intraining must a a
employment andunemployment andreduce promote tostrategy to

Establishing of lifelongculturegrowth and competitiveness.increase a
strategy.central thislearning to

strategiska rollutbildningsprogrammens iuppmärksammasVidare
boskillnad mellaninteviktensammanhanget liksom göraatt ge-enav

yrkesutbildning:ochnerell utbildning
artificial distinc-"The perpetuatemust notstructureprogramme

should allow coherent andbutandbetween education trainingtions a
approach.co—ordinated

strukturfonds-ochutbildningsprogrammenmellanSamordningen
regeringschefema:framlyfts avprogrammen

between structural fundsco-ordination theimprovedbethere must
of education ana Therefieldwithin the training.ana the programmes

andenhancement of skillstheallocationsbe increased tomust compe-
employmentorderthe invarioustencies in to createprogrammes

of life longculture...establishing6.3.1 a

learning...

stärkamål syftar tillframtida 3dettill inriktningVårt förslag attav
och kom-utbildningefterfrågan påarbetsplatsemasochindividemas
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utbildningssidanpåaktörernapetensutveckling. förutsättningEn är att
utvecklaförmågamotsvarande beredskap ochmed attsvarar upp en

företagens behov.anpassade till individernas ochstrukturer ärsom
under nuvarandeutbildningsområdetmedSamarbetet programpe-

både mål och målförekommande inom 3 4. Deriod har varit sparsamt
analysfasen skall vidaremål efter gåför 4företag, inom ramensom

anställda har redovisatför deutbildningsinsatsermed konkreta t.ex.
information utbildnings-lättöverskådligfinnasvårigheter både att om

företagetstill de anställdas ochutbudutbudet och är anpassatett som
förutsättningar.

utbildningsaktörernamedmål samverkanNya för3 öppnar

samverkanför möjligheten tillmål 3Regelverket för det öppnarnya
förutveckling strukturernautbildningsområdet ochmed aktörer på av

för flera de delpro-yrkesutbildning.utbildning Inomoch ramen av
kapitel bör stöd kunna till7redovisar igram/insatsområden vi ges pro-

innehållskolans och högskolansförändringtilljekt syftart.ex. avsom
behov, ökade för vägledninginsatseryrkeslivetsför bättre motatt svara

formmellan skola och arbetsliv iövergångförför metodernyavuxna,
utbildning för entreprenörskaplärlingssystem,inskolningsplatser,av

pedagogiskaområde utvecklingensärskilt viktigtEtt är nyaavm.m.
distansut-anställdas situation, minstintedeformer, bättre passarsom

villinforrnationstekniskt baserade lösningar. Viandrabildning och
för mål kunnainom 3-insatserbehovetockså peka på att ramenav

och universitet och högskolor.företagmellanstödja nätverk
strukturfonder och utbildningsprogram-medarbetetdet fortsattaI

genomförandet börochprogramplaneringsfasenförberedandeden -
på utbild-och lokala aktörerregionaladärför involvera nationella,man

studiestöd iintefinns också anledningningssidan. övervägaDet om
nationella medfinansieringen.del deningå inågon form kan som en

ochframtida mål 3mellan detsamverkanförförutsättning ut-En
lokaldetsåutformasregelsystemetbildningsaktörer storattär att ger
frånutgårförutsättningar ochlokalatillfrihet medger anpassningaroch

nyrekryteringdet gällerbådeanställdas behovföretagens och de när
kompetensutveckling.och
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6.3.2 ...the structure must notprogramme
artificial distinction betweenperpetuate

education and training...

Redan haft svårigheterpå EU-nivå har förenaorganisatorisktattman
utbildningsfrågor arbetslivsfrågor,och sådan samordningtrots att ären

målsättning gemenskapen. Utbildningsfrågomaför hanteras sålundaen
sedan arbetslivsfrågoma1992/93 DG medan skötsXXII DG V.av av

förDetta har medfört svårigheter främst yrkesutbildningsprogrammet
Leonardo da knutet till högVinci, DG XXII, i gradärsom nu men som
berör arbetslivsfrågor. Historiskt finns såi samtliga ländergott som en

klyfta mellan utbildningsfrågoruppdelning och djup och frågoren
rörande yrkeskvalificering och kompetensutveckling i och i nära an-
slutning till arbetet

denOtydligheten för frågor nationella utbildnings-i röransvar som
frågornapolitiken finns också Sverige där kring yrkesutbildning ochi

kompetensutveckling saknar samlad organisatorisk hemvist och krä-en
frånsamarbetsförmåga och -vilja många inblandadestor parter.ver

den politiskaDetta gäller för alla delar nivån, myndig-systemet;av
hetsstrukturen, lokalregional och nivå.

grundläggande mellan generell ochDen motsättningen yrkesinriktad
utbildning kombination med splittrat nationellt för yrkesut-i ett ansvar
bildning kompetensutveckling, avsaknadenoch samlad kompe-av en

förtenspolitik, också ligger till grund svårigheterna hittavi attmenar
effektiva mellan utbildningsprogrammensamverkansfomer inbördes
och och strukturfondema.mellan utbildningsprogrammen

Myndighetsstrukturen

betydande decentraliseringInom utbildningsområdet har ansvareten av
för övergripande frågor uppföljningskett. Högskoleverket samtsvarar

och högre utbildning och forskning, medan frågorutvärdering av
resurstilldelning lösesrörande dimensionering och i direkt dialog mel-

lan Utbildningsdepartementet och respektive och högskola.universitet
Högskoleverket för de delar Sokrates berör högsko-har ansvar av som
lestuderande.

På skolans område har Skolverket nationellt uppföljningsansvarett
förmedan kommunerna självständigt grundskola, gymnasieskolasvarar

och kommunal vuxenutbildning inklusive kunskapslyftet.
inrättades den juli medSvenska Programkontoret 1 1995EU upp-

giften genomförandet vissaför EU-program inom områdetatt svara av
kompetensutveckling. Dock medutveckling och inte explicitett upp-
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genomförandemyn-politikennationellakopplat till dendrag utan som
detta område.för inomdighet EU-programmen

samverkarUtbildningsdepartementet,tillhörProgramkontoret men
Programkontoret kanberörda departement. sägasmed övriga vara av-

ochmellan utbildnings-brobyggarefungera någotattsett enavsom
närvarandestyrelsen förOrdförande iarbetsmarknadsfrågor. är en av

Utbildningsdeparte-tidigareFinansdepartementet,statssekreterama i
Näringsdepartementet,itjänstemanordförandeoch vice ärmentet en
beslutetGenomArbetsmarknadsdepartementet. utöveratttidigare an-

Växtkrafttillföra förtransnationellaför de ansvaretsvaret programmen
regionalutveckladettakomProgramkontoret äventillmål 4 att en

regionala partnerskap.ochsamordnaremedbeslutsorganisation
arbetsmarknadsutbildningarförharArbetsmarknadsverket ansvaret

inslaginnehåller betydandeför mål 3ansvarigvaritoch har också som
departe-och medför deltagarna. Ikompetensutvecklingskaraktärav

Närings-Arbetsmarknadsverket påförliggermentsreformen ansvaret
arbetsmarknads-markeringkan tolkasvilketdepartementet, avsom en

för tillväxt.betydelsepolitikens
kunskapslyftnationelltförKommitténaktörerAndra viktiga ettär

BådaKY-kommittén.yrkesutbildning,kvalificeradförKommitténoch
ansvarsområde.Utbildningsdepartementetsligger inomkommittéema

överskådligtsammanhängande ochskapa systemAmbitionen ettatt
mellankrav på samordninghögasåledesställer ettlärande,för livslångt

alla nivåer.aktörer påantalstort
mellansamordningenförkrävsflera nivåerpåSärskilda insatser att

skall integrerasansvarsområdeUtbildningsdepartementetsfrågor under
den ambitionriktningoch tillväxt isysselsättningför motmed målen

detregeringschefema. IochEU-parlamentetuttalats sam-avavsom
framtidaProgramkontoretsställningstaganden till EUmanhanget är

KY-kommitténfrånförslagkommandeliksombetydelseuppgifter av
Kunskapslyftskommittén.och

co-ordinationimprovedbe...there6.3.3 must

and thestructural fundsthebetween
andeducationfield ofwithin theprogrammes

training...

efter-politikennationella svenskaoch deniEuropeiska unionenInom
mellan utbildningsprogram,samordninginnehållsmässiglyses ökaden

och utbild-skolsystemetreguljäradettill utvecklingsyftar avsom
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ningsprogram, yrkesutbildning.handlar Detta led iettsom om ses som
utveckling strukturer för livslångt lärande gemenskapen.inomettav

Samtidigt vill ökad samordning mellan strukturfondspro-man se en
och utbildningsprogram. bakomliggandeDen härärparametemgram

annorstädes de och nationella sysselsättningsrilctlin-som gemensamma
jema. utredningens direktiv ocksåI ingår på hur denna samord-att se
ning kan förstärkas.

Med begränsade administrativa kan det i praktiken bli frågaresurser
val mellan vilken samordning det primära.ettom man ser som

6.3.4 Utbildningsprogramrnen

Utbildningsprogrammen finansieras EU:s allmänna budget dvs. deav
uppbär frånmedel gemenskapens samlade dock inte inomresurser,
strukturfondema. syftar till utvecklaProgrammen europeisktatt ett
samarbetsområde utbildnings- och yrkesutbildningsornrådet.på Utbild-
ningsprogrammen till sin karaktär transnationella dvs. projekten krä-är

flerahar deltagande från medlemsstater. Beslutatt parterver man om
enskilda ansökningar fattas vanligen kommissionen. För Sverigesav
del har det hittills handlat uppskattningsvis miljoner300 kronor iom ca
EU-finansiering. fastställas förvägBeloppet kan inte i beroendeärutan

hur många projekt blir godkända. Programmen Sokrates ochav som
Leonardo da avslutas vid utgångenVinci 1999. En andra etappav
inleds till2000 och pågår år 2006.

Leonardo Vincida

Leonardo da Europeiska förVinci unionens yrkesutbildningär program
och fortbildning hela fältet från grundläggandeoch täcker yrkesutbild-
ning till fort- vidareutbildning företag. skall främjaoch i Programmet
nytänkande yrkesutbildningen ochinom prioritera utvecklingsåtgärder

inriktade jämställdhet,på bl.a. och språk.ärsom svaga grupper
daLeonardo Vinci transnationellt, vilket innebärärprogrammet att

den sökande finna frånmåste minst två ytterligare EU-länder.partners
Leonardo konstellationervill samarbete kring yrkes-uppmuntra nya av
utbildning lärande.och livslångt Samarbete kan ske mellan skolor,
företag, universitet, myndigheter, på arbetsmarknaden m.fl.parterna
Små och medelstora företag aktivt del iuppmuntras att programmet.
Svenska Programkontoret för hanteringen helaEU Leonardosvarar av
da Vinci programmet.
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Sokrates

tillfrämstriktar sigutbildningsprogram. DetallmännaSokrates EU:sär
detda Vincimed LeonardolikhetI ärskolledare.ochstuderande, lärare

med-från fleraomfatta deltagareskallochtransnationelltett program
skolutvecklings-förProgramkontoretSvenska EUlemsländer. svarar

främjandetillsyftaroch Lingua,Comeniusdelen Sokrates, avsomav
distansutbildningsde-ochvuxenutbildningsdelenspråkutbildning samt

len.
ochforprogramkontorsfunktionen ErasmusharHögskoleverket

Utbildningsdepartemen-högskolestuderande.tillvänder sigNaric som
informations-uppbyggnadhandlarEurydiceför avtet omsomsvarar

utbildningsområdet.pådatabaserochsystem
upphandlaskontortekniskatvå s.k.finnsXXIItill DGKnutet som

ansökningaroch prioriterahanteraförkommissionenårligen attav
kom-projekt sedanmedel tillbeviljadeochkontraktskicka utsamt att

ochAdaptförmodell tillämpasmotsvarandebeslut. Enfattatmissionen
helainflytande ibetydandehartekniska kontoren ettEmployment. De

processen.

inför denUtbildningsprogrammen6.3.5 nya
programperioden

andradenförordningRådetEuropeiska1998decemberI antog omen
yrkesutbildning Leonar-föråtgärdsprogramgemenskapensetappen av

Sokrates.för utbildningåtgärdsprogramgemenskapensochdo da Vinci
formatillskall bidra etttillsammans attDet poängteras att programmen

säkerställaalla nivåerpå överens-Viktenkunskapens Europa. attav
ochutbildningsprogrammenmellankomplementaritetochstämmelse

medel ökaframhålls att-gemenskapsåtgärder ettandra gemen-som
mervärde.skapsåtgärdemas

parla-förordningtillförslagtagitdecember 1998har iRådet som
bud-tillfälle kommerVid dettanovember.behandla iförväntasmentet

samspelåstadkommavill störreKommissionen ettgetfrågoma upp.
skapaförungdomsprogrammenoch ettattutbildnings-olikamellan de

Knowledge.offor EuropeForum a
föreslagits.hariförändringarkonkretaFölj ande programmen

sambandetprogramperioden vidinför denvikt läggsökadEn nya0
införandet Jointutbildningsprogrammenolikamellan de avgenom

projekt mellanhakaninnebärvilketActions att gemensammaman
Leonardo.ochSokrates
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Vidare betonas betydelsen det skapas samspel mellanatt EU:s0 ettav
utbildningsprogram och aktiviteterna inom den Europeiska social-
fonden.
Den fysiska mobiliteten dvs. rörligheten får ökad vikt.0 av personer
Man inför det delornrådet Grundtvig inom för Sokratesnya ramen
vilket innebär vuxenutbildning tydligare och fram-att ges en mer
skjuten plats i programmet.
Enligt planerna skall fortsättningsvis drivas med smi-0 programmen
digare administrativa rutiner och förenklade ansökningsförfaranden.
Medlemsstaterna föreslås få ökat inflytande administrationenöver

för bättre kunna samordna med nationellaattav programmen sys-
selsättningsplaner och andra åtgärder i medlemsstaten.

6.3.6 Samordning mellan utbildningsprogrammen
och strukturfondema

Utredningen har deltagit den utvärdering Programkontoretav av som
på regeringens uppdrag gjorts Statskontoret under hösten 1998.av
Statskontoret har särskilt granskat hur samverkan mellan olika program
och åtgärder inom Programkontorets ansvarsområde fungerar. Man
konstaterar något utvecklat samarbete mellan utbildningsprogram-att

och andra Växtlcraft mål 4 eller mål 3 inte utvecklatsmen program som
undantagsvis under den innevarandeänannat programperioden. Stats-

kontoret dock ytterligare synergieffekter kan uppnåsatt undermenar
programperiod.nästa

Utredningen också det bör finnas möjligheter underatt attmenar
programperiod öka samarbetet mellannästa utbildningsprogram och

ESF-insatser och därigenom ytterligare i riktning inte-ta ett steg mot
grering utbildningsfrågor del politikeni för tillväxt ochav som en sys-
selsättning. förutsättningEn frånutgår regional och lokalär att man
nivå, där frågorna i praktiken kan integreras och aktörerna mötas.

Inför perioden ligger2000-2006 Leonardos mål mycket väl tillt.ex.
för stärka inriktningen det mål Leonardo da Vinci böratt av nya
kunna fungera transnationell insats knuten till ochär närasom en som
förstärker socialfondsåtgärder inom strukturfondsprogrammen främst
inom mål 3-områden också de falli socialfondsåtgärder skallmen ge-
nomföras inom för mål delar SokratesFör i synnerhet deramen av

handlar vuxenutbildning, skolutveckling och distansutbildningsom om
finns också koppling till inriktningen det målnäraen av nya
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utgångspunktnivån börregionalaDen vara

utbildningsprogrammensbetydelsenpeka påsåledes attvill sam-Vi av
regionalt perspektiv.istrukturfondsprogrammen ettmedverkan ses

avsnitthar andraVi iStatskontoretspåpekas i rapport.också pe-vilket
med-ochförankringförbetydelsepartnerskapetsregionalapå detkat

Leonardo ärinsatser inomSärskilt förberördafrånverkan parter.
nödvändiga aktörer.heltarbetsmarknadensoch parterföretagen

utbild-imedverkaförföretagfrämst attintresseraSvårighetema att
medförklaraskan delvisperiodinnevarandeunderningsprogrammen

införförenklasskall nästaochkanansökningsrutiner,krångliga som
underocksåkommerutbildningsprogrammenprogramperiod. Men

projekt-handläggaresåvälförarbetskrävandeperiod somnästa vara
ochsamarbetspartnermångaförberedelsetid,långkräveranordnare. De
ochtids-bådekanbesluttillframgranskningsprocedur varasomen
skekunnaÄven kommerförenklingar attvissatålamodsprövande. om

medlemsstaterna.tilldecentraliseringgradhögre avgenom en
företag,utsträckningi högreambitionenhar att engageraOm man

medtillsammansarbetsmarknadensoch parterbranschorganisationer
läggasdärförbehöverslag,olikautbildningsanordnare nerresurserav

projektanordna-biståochvägledainformera,lokaltochregionaltpå att
framgångs-erfarenheterspridaförLiksomansökningar. attinför avre

därför övervägabörberäkningenVidrika satsningar. manresurserav
strukturfonds-förorganisationenregionaladenförstärkakanhur man

utbildningspro-hanterakansåkompetensmässigt, att manprogrammen
utbildningsinstitutionemasföretagens,iutgångspunktmedgrammen

situation.arbetsplatsemasoch
till åt-förslaglämnatbetänkandesitthar iSmåföretagsdelegationen

bl.a.pekarMansmäföretagen.ochstrukturfonderEU:sgärder rörsom
harochEU-programmenkunskapdåligharsmåföretagenpå omatt

aktöreroffentligablir detställetprojekt. I somplanerasjälvasvårt att
Syste-hakanföretag nyttadeprojekt atttror av.tänkaförsöker ut som

efterfrågestyrt.utbudsstyrt änutsträckningdärför i snarareär stormet
företagenförmodellerutveckla attkunnabörVi att manmenar
sambandkompetensöka sin attkanorganisationer seoch derassjälva

sökvägar.ochEU-insatserolikamellan

nivåNationell

nivå kannationellpåtillhörighetenorganisatoriskadenBeträffande
dessa.blandningellerprinciperrenodladetvå avnågonfölja enavman

antingeninnebäraskullerenodling attEnidag.fallet manDet ärsenare
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sammanför alla på grundval deras transnationella karaktärprogram av
eller låter den myndighet innehållsmässigt ansvarig förär detsom nya
mål 3 också för alla transnationella åtgärder, anknyter tillsvara som
inriktningen. Utredningen föreslår det gemenskapsinitiativetatt nya
sammanförs organisatoriskt med det mål Vad gäller förnya ansvaret
de transnationella utbildningsprogrammen på nationell nivå utred-tar
ningen inte ställning föreslår frågan beredsutan vidareatt i samband
med ställningstagande till organisationen för det framtida mål 3 och
Programkontorets framtida uppgifter.

6.4 Kombinerade utvecklings- och
utbildningsinsatser för anställda och
arbetslösa

Under den nuvarande programperioden har mål 3 och mål 4 varit in-
riktade på olika målgrupper. Mål 3-insatserna har varit inriktade på ar-
betslösa och mål 4 på anställda. De formuleratEU för detramar som
framtida mål 3 innebär det skallatt omfatta insatserprogrammetnya
för både anställda och arbetslösa. En strategisk fråga för det framtida
mål 3 blir därigenom förutsättningarna för utveckla insatseratt som
riktar sig både till anställda och arbetslösa.

deI underlag de regionala partnerskapen inom nuvarande mål 4som
lämnat till utredningen ingår fråga hur mål 3 bör utformasen om nya
med Ävenavseende på avgränsningen arbetslösa anställda. om sva-—

blandade så deär positiva kommentarernaöverväger förren sådanen
samlad Flera partnerskapen pekar ocksåansats. på möjligheternaav att
utveckla integrerade kompetensutvecklingsprogram riktar sig tillsom
både anställda och arbetslösa. begränsadI utsträckning finns redan
inom mål 4 projekt med detta syfte bl.a. formi olika lärlingsutbild-av
ningar.

En sådan vidgning kompetensutvecklingsinsatsema inomav nuva-
rande mål 4 skapar naturlig bro tillöver nuvarande mål Kompe-en
tensutveckling för arbetslösa huvudväg in på arbetsmarknadensom en

hömpelare denutgör i aktiva svenska arbetsmarknadspolitiken ochen
har utgjortäven tyngdpunkten inom nuvarande mål De nuvarande
insatserna inom mål har dock3 i begränsad utsträckning varit arbets-
platsanknutna.

I Sverige har olika modeller för iprövats skala kombineraatt större
utbildnings- och utvecklingsinsatser för anställda med vikariats- och
praktikprogram för arbetslösa. Inom arbetsmarknadspolitiken fanns
tidigare med utbildningsvikariat.ett Detta ficksystem relativt storen
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nådde någonaldrigdetmedansektornden offentligainomomfattning
sannoliktorsak till dettaområdet. Endet privatavolym inom varstörre

och hadevid vikariatsektornoffentliga ärdeninom envanmeratt man
organisatoriska konse-ochpraktiskadeför hanteraberedskap attstörre

formursprungligasin äriUtbildningsvikariaten av-kvenserna. numera
arbetsmark-andrakombineramöjligheterfinns attvecklade. Däremot

utbild-ochanställningsstödfrämstsyfte,dettaåtgärder inadspolitiska
arbetsmarknadspolitiskt instrument är attnäraliggandeningsstöd. Ett

denSedanarbetsplatserna.påpraktiktillmöjligheterarbetslösaerbjuda
arbets-för s.k.samlats inomhuvudsakidettaharjanuari 1999l ramen

praktik.
stödförenaförmodelllikartad ettattutbildningsvikariatenmedEn

långtidsarbetslösatill instödmedanställda att tautbildning somtill av
modelldennahellerKunskapslyftet. Inteförfinns inomersättare ramen

medbl.a.sammanhänga stegetattkanDettavolymer.har nått större
detalltför Attfallmånga stort.ivikariat ärtilllångtidsarbetslöshetfrån

inomsighar visatåtgärderdennaförbetydande intresse typfinns avett
användningvidgadmedförsöksverksamheten a-med avenramen

kombineratillsyftarprojektolika attflerafinnskassemedel. Här som
arbetslösa.förmed insatseranställdaförutbildning

Blandmotsvarande annatexempel påfinnsländerandra program.I
vidjobb-rotationförmodellendanskadenuppmärksammades en

1997.novemberEU-konferens i
pekarhittillsmodeller prövatsÄven defrånerfarenheterna somom

utbild-ochutvecklings-kombineradesåproblem utgörhel delpå en
framåtsyftandeochviktigtarbetslösaochanställda ettförningsinsatser

påbygganödvändigtdetDärvid attmål ärdetförinsatsområde nya
Skall sådanatidigarefrånerfarenheternapåtillvaraoch program.ta

dekrävsföretagmindre attifungeraochvolymernå störresystem
ochreglerradmedförenadede inteoch ärenkelhetpräglas att enav

andraochföretagensmåsteför insatsernaUtgångspunktenvillkor. vara
detutifrån. Ipåtryckningaroch inte samman-behovverksamheters

analyser utgörverksamhetsoch grun-de kompetens-kan somhanget
ökadbör ianalyserroll. Dessaviktigspelamål 4nuvarandeförden en

ochkompetensförsörjninglångsiktigaföretagensomfattautsträckning
rekryteringsbehov.

påpekararbetslivsområdetinomtidigarefrånErfarenheter program
aktivinsatserna attbranschanpassning samt enofta behövsdet avatt en

viktigkanpartsorganisationeroch/ellerbransch vara enmedverkan av
områdedettainomdeltagande. Insatserbrettfåförförutsättning ettatt

partsorgani-ochbransch-berördamedsamarbeteutvecklas idärförbör
känsligaärdennaockså typmotiveras att programsationer. Detta avav
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för konjunkturutvecklingen behovenoch företageni varierar med kon-
junkturläget.

Nära kopplade till vikariats- och praktikmöj ligheter för arbetslösa är
åtgärder för underlätta övergången från utbildningatt till arbetsliv för
studerande från såväl gymnasieskolan från eftergymnasiala utbild-som

Ävenningar. på detta område bör skapas för utvecklautrymme att nya
modeller kombinerar stöd till utvecklings- och utbildningsinsat-ettsom

för anställda med åtaganden från arbetsplatserna det gällerser när att
skapa olika former praktik-, lärlings- och inskolningsplatser. Dettaav
kan också möjligheter föröppna särskilt utsattanya t.ex.grupper som
funktionshindrade och olika invandrargmpper. Vid utformningen av
sådana insatser bör partnerskap på regional och lokal nivå spela en
aktiv roll.

6.5 Ekonomisk förvaltning och kontroll

6.5.1 Ekonomisk förvaltning socialfondensav
medel

Utbetalningsmyndighet

Under nuvarande programperiod AMS utbetalningsmyndighetär för
socialfonden. Ansvaret för utbetalningar medel ligger på AMSav
Ekonomitjänster. AMS har rollen fondansvarigäven myndighetsom
och den rollen innebär de har det för bådeatt yttersta deansvaret att
nationella reglerna och EU:s regler följs. skallDe kontrollera deatt
myndigheter beslutar projekturval har följt alla regler ochsom attom
rekvisitionen från projekten AMS kontroll skall dockstämmer. vara

finansiell och koncentrerad ekonomiskapåart och redovis-mer av mer
ningstelcniska spörsmål stödmyndighetens kontroll.än Finner AMS att
projektet inte följer angivna regler återsänds ärendet till stödmyndig-
heten, dvs. Programkontoret eller Länsarbetsnämnden för omprövning.

Stödmyndighet

Uppgifterna bereda och besluta projekten ligger föratt mål 3 påom
AMS och på Programkontoret för mål 4 och Adapt och Employment.
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mål 4på Länsarbetsnämnden.mål FörBelutsfunktionenför 3 ligger
beredandeProgramkontoret centraltgemenskapsinitiativenoch är
regionalaför mål 4-projekt har deoch beslutsfunktionenstödmyndighet

dock utbetal-måste tillStödmyndighetenprogramkontoren. rapportera
detaljerade uppgifter projektenAMS med relativtningsmyndighet om

granskaStödmyndigheten skallmedförenliga SPD.och de ävenäratt
rekvisitionen.och godkänna

skulleförordning 1998:579kom1998Under somensommaren
förordningenstrukturstöd. Enligtförordningarkomplettera EG:s om

kanupplysa beslutetstödvid beslutskall myndigheterna attomom
utbetalnings-gällereller delvis. Dettaåterkallas heltkomma att om

reglerförenligt medstödet EU:smyndigheten AMS inte ärattanser
orik-stöd har fattats på grundde falligällereller SPD:n. Det även av
elleruppgifter från projektsökandeofullständigavilseledande ellertiga,

stödmot-gäller för stödet. Harvillkordedenne har brutit mot somom
återbetalnings-kan de ändå bliutbetaldamedelredan fått sinatagare

och detgemenskapsreglemastriderför beloppskyldiga de motsom
dock sänkas detBeloppet kanbeslutet.gäller för äromprogram som

beloppet.helaoskäligt återkrävaatt

Finansiell kontroll

syssel-förbåde direktoratetgranskar DG VsidaFrån kommissionens
fördirektoratetsocialpolitik och DG XXarbetsmarknad ochsättning,

granskningmyndigheterna. DG Vzsde ansvarigafinansiell kontroll
projekten, medan DG XX:sgenomförandeprojekturval och avavser

och ektgenom-projekturval projkontrollerbådegranskning avavavser
sidaverifieringar. Från EU:sochförande granskningar systemsamt av

har iRevisionsrättenrevisionsrätten.Europeiskastickprovgörs även av
medlemsländemasochinstitutionergranska EU:suppgift bådeatt

Även degranskarRRVstrukturfondsprogrammen.genomförande av
EU-relaterade fonder ochhanterarsvenska myndigheterna pro-som

ändamålsenlighetensäkerheten,granskauppgifthar iRRV attgram.
biträda Revisionsrättenmyndigheternahosoch effektiviteten samt att

Sverige.ivid deras granskningar
regeringenEU-bidrag inrättademedbedrägeriBl.a. för begränsaatt

1996:29. Delegationendirektivapril 1996iEU-bedrägeridelegationen
åtgärder bedrägeri,nationellaförsamverkansorganskall motutgöra ett

användningochineffektiv hanteringochoegentligmissbruk och annan
social-EfterskottsutbetalningenSverige.medel iEG-relaterade avav

och brottoegentligheterantalettillbidragitdelvisfondsmedel har att
låga.socialfondensinom ärprogram
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problemUnder programperioden funnitshar det med dubbelgransk-
ning projekten. beror gränsdragningenDet både på mellanattav myn-
dighetsfunktionema har otydliga ochvarit de delvis haratt samma
funktion det gäller granskning. Eftersom stödmyndighet skallnär
granska verksamheten dei projekten måste samtidigt granska deatt
ekonomiska uppgifterna med innehållet. Samma eko-stämmer överens
nomiska kontroll roll fondförvaltandeAMS i sin myndighet.gör som

återkallaAMS har då stödmyndighetens beslut deäven rätten att om
beslutet strider reglerna. Problemen har delvis löst sigatt motanser

under fortfarandeprogramperiodens gång sker viss dubbelgransk-men
ning går undvika eftersom reglerna utformadeinte så.ärattsom

6.5.2 Utbetalning och redovisning socialfondensav
medel

Nuvarande period

Från kommissionen får medlemsstaterna medlen utbetalda förskott.i
Kostnaderna skall redovisas regelbundet efterskott.i Tjugo procent av
den sista utbetalningen för den nuvarande programperioden kommer i
efterskott alla avslutade och redovisade till kom-ärnär programmen
missionen. Utbetalningen Sverige till de enskildai projekten sker i
efterskott finns inga generellaredovisning. hinder för-Detmot mot
skottsutbetalningar stället det förekommandei EU, i modell iär en
andra betala efterskottmedlemsstater. Regeln endast i har beslutats iatt

EU-medel. finns dock undantag,Sverige och gäller alla Det vissa vad
gäller delar mål Employment och LeaderAdapt, II. Inom mål 4 ärav
det information och erfarenheter,åtgärd spridning kan fåav som
förskottsutbetalning. det gäller Adapt och Employment kanNär pro-
jekten få första det totala bidraget frånde tio social-procenten av
fondsmedlen utbetalda förskott. örskottsutbetalningen fåri F dock
endast under förutsättning stödmottagaren sådanakan uppvisagöras att
säkerheter kan godkänna. Organisationer har sådanaAMSsom som
säkerheter förskott.behöver i regel inget

Det svenska med efterskottsutbetalning har ofta inneburitsystemet
för projektanordnare få medel.väntetider sina Det har framhållitsatt ut

detta för företag,har varit hinder mindre kooperativ, ekonomiskaatt ett
eller genomföraideella föreningar sina projektidéer.att

komplicerat.Regelverket för redovisning bygger tilll-Det påär en
lämpning både och svenskt regelverk. SedanEU:s 1997av sommaren
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rikt-klargjortsSEM 2000för åtgärdsprogrammethar det inom ramen
skallbidragsberättigade. Detutgifterlinjer för vilka ärtyper sessomav

istrukturfondemakostnaderstödberättigade inomföryttre ramsom en
reglerar2000-bladenskrivet. SEMtydligtdärför inte såhela EU och är

mellanstödberättigade kostnaderbetraktasdels kanvad somsom
medlemslan-aktuella imellanländernaochkommissionen partersamt

förvisstlämnarSystemetdefinitioner. utrymmedet, dels vissa egna
tolkningsföre-officielltharSverigemyndighet iochtolkningar ingen

harmyndighetfondförvaltandesaknas. Somföreskriftsrättträde då
haroch AMStolka reglerna ävenuppgiftenhaftpraktikenAMS i att

för få2000tolkar SEMhur de atthaft utbildningar samsyn.enom
godkännerkostnader ochfaktiskaredovisningpåSystemet bygger av

hadenågotkostnader. Dettaschabloniseradedärför inte mansomvar
programperioden.börjanmål 4 imedtolkningsproblem inom av

problemuppståttdet ocksåprogramperiod harinnevarandeUnder
riktlin-AMSskall redovisas. Avprojektenkostnader ibeträffande hur

verifika-skall redovisamyndigheterframgår1996:8AMSFSjer att
medelkostnaderför deredovisninglikvärdigellertioner somannan

dettaredovisning kan ilikvärdigMedför.rekvireras samman-annan
där detprojektredovisningarhuvudbokensutdraghang t.ex. uravses
belastatharkostnaderochverifikationsnummerframgår typ somav

projektet.
infördesocialfondsmedeldubbelgranskningenminskaFör att av

mål 3-medel. SystemetutbetalningförenklareAMS 1997 systemett av
uppgifter blirallainnebärvilketchecklistorochmallar atthar tydliga

medlen.betalagranska ochfortaredet går utochfrån början atträtt
länsarbetsnämn-ochekonomitjänsterAMSmellanRollfördelningen

frånprojektföljakanMan ettförtydligades. systemetdema genom
sida.kommissionensochsamordnarensfrånbådebörjan till slut

medharproblem görafunnitsdet attharmål 4Inom pro-som
intedrarförmedel Steguppbyggnad där mest pengar,grammets som

Samtidigtgenomförts. ansö-lförrän Stegbeslutassökas ochkan som
tillgäng-imedel för Steg 2måstebeviljaskan Steg l reserverasom

innantidlång in idet programmetinnebärhärmedel.liga Det att tar
iregistrerasmedel kanutbetalade programmet.ochkostnaderhavda

outnyttjadevolymfinnsdetframståkan stordetDetta gör att omsom
övervak-bl.a.vilketgång,under oroatmedel i programmetssystemet

emellertidkanår 1999slutetiförränningskommittén. Inte semanav
före-alladåförrän år 2002och intefaktiskt beslutatshur mycket som

myckethurkostnaderhavdaredovisat vetprojektoch sommantag
faktiskt åt.gått
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Kommande period

Kommissionens förslag utbetalningför medlen under kommandeav
programperiod innebär med efterskottutbetalning från kom-ett system
missionens sida istället för förskott. börjanI perioden får ländernaav

förskott på tio för kunna komma igångett med verksamhe-procent att
Har dessa medel förbrukatsinte under de förstaten. 18 månaderna kan

kommissionen begära få hela eller delar dem tillbaka. Därefteratt av
kommer medel betalas efterskott,i två månader efter fak-att ut senast
tiskt redovisade kostnader från ländema. Medlemsstaterna skall skicka
ansökningar utbetalningar i samlad form gånger året tilltreom om
kommissionen. Det finns många önskemål införaatt ett systemom som
tillåter törskottsutbetalning till projekten i utsträckning. Införsstörre ett

medför det lättare för projekten förskottsystem äratt att utsom
måste till likviditetsproblem och problemäven medattman se ansvars-
fördelningen löses.

6.6 Programadministration och tekniskt stöd

6.6.1 Några erfarenheter av program-
administrationen under innevarande period

Mål 3 och mål har likartad4 struktur med övervakningskommittéer,en
regionala genomförandeorganisationer och partnerskap. detta be-Trots
drivs de med delvis olika förutsättningar med avseende administra-på
tionen av programmen.

Programkontoret, administrerar mål 4 när programmetsom var,
startade, organisation saknade regional struktur och meden ny som
ofullständigt utvecklade administrativa rutiner. Programkontoret tillde-
lades inte något särskilt iörvaltningsanslag for administrationen målav

erhöll särskilda regeringsbeslut vissa tilläggsmedel förmen genom
ändamålet. förInom de med kommissionen framförhandladeramen

för tekniskt stöd finansiera samordnareutrymme attresurserna gavs en
län, medel för information och för sekretariat till övervaknings-per

kommittén, däremot för förinte löner anställda därutöver. Samordnaren
anställdes Programkontoret efter rekommendationEU från de regio-av
nala partnerskapen.

Mål 3 har kunnat dra viss del ochAMSutgöranytta attav en av
länsarbetsnämndema, organisationer, sedan lång tid har väl etable-som
rade och arbetsmarknadspolitiskarutiner för bedriva åtgär-system att
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omfatt-främst varitintehellerhargäller mål 3detProblemetder. när
använd-detaljregleringenstödför teknisktmedlen utanningen avav
Arbets-inomhuvudsakligen interntrekryteradesSamordnarnaningen.

marknadsverket.
beskrivitsharprogramperiodennuvarandedenInledningsskedet av
håll kringallaosäkerhet påmedochförvirrandeoch storkaotisksom

påverksamhetenoperativaskulle denSamtidigtoch rutiner.regelverk
krav pågällandeomedelbartmedskalafulliigångdrasregional nivå

utbetalningsrutinerredovisningsrutiner,diariesystem,tillgänglighet,
etc.

uppbyggnadenbesvärligt iÄven särskiltinledningsskedet avvarom
projektanordnareochmål 3forkansliemaocksådrabbadesmål av4

administra-tilltillgångengälldedetnivå,nationell närpåoklarhetema
ansökning-för registreringrutinerutformningenochtiva avavresurser

organisationslösningar-tvåhar deSammantagetredovisningar m.m.ar,
mål 3inomMedanframtiden.förerfarenheterintressanta mangettna

omrâdetoch påstödmedochsystematiskt storarbetahar kunnat av en
gengäld tvingatsmål i4inomharmyndighet,erfarenochtung man

handunderförproblemlösningsfönnåga attochkreativitetuppbåda
"lqissituationer.uppkomnalösa

deltagandedemål 4-programmet,i atttankenursprungligaDen
ekonomiskaandrapersonal ellermedmedverkaskulleparterna egen

delartillsigvisade storagenomförandet programmet,för avresurser
ochchecksystemmedmodellenföreslagnaså denorealistisk. Närvara

änd-genomföragickinteföretagentill attersättningarschabloniserade
ochfullständigtprogramadministrationenförförutsättningarnarades

samordnarebeslutandeochprogramkontormycket litettanken på enett
kom-också debidrogsvårigheternaTillpraktiken.ilän övergavsper

ProgramkontoretochAMSmellanuppstodmunikationsproblem, som
utbetalning.ochektbeslutprojföransvarsfördelningochrörande rutiner

till läns-knutitsprogramadministrationen,del harmålFör soms
TA-medel.tilldeladeförinomkunnatarbetsnämndema, ramenrymmas

Arbets-inomandrautsträckning,vilkenfall ioch i såOm, resurser
har inte3-verksamheten,målförstärkaförmarknadsverket använts att

harotillräckligt,TA-stödet varitdärmålFörmöjligtvarit utröna.att
administrativadeförstärkningsuccessivprogramperiodenunder aven

medelsärskildaochåtgärdsmedlendelskett att avengenomresurserna
dagändamål. Ifor detta äranvändas to-kunnatharkvalitetsarbeteför

måldeltid 4-pro-ihel ellerpåengagerade100talt emot personerupp
ochanställningsvillkor grän-medarbetaresProblem rörgrammet. som

beståendeskapat osä-hela tidenharmyndighetsutövningför enserna
kerhet.
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6.6.2 Programadministrationen inför det framtida
mål 3

Kraven på administration det mål 3 sammanfaller i stortav settnya
med de gäller för nuvarande mål och3 mål kan ocksåsom men
komma innehålla krav. finnsDet därför skälatt både samla erfa-attnya
renheter från innevarande period och precisera de tillkommande kra-

Vår rekommendation undviker låsaär sig i traditionellaatt attven. man
lösningar och i möjliga utsträckning sökerstörsta former, involve-som

berörda organisationer och intressenter också i programadministra-rar
tionen. En analys programadministrationensnärmare olika delar ärav
nödvändig, där exempelvis frågor utbetalning, ekonomisk kontrollom
och olika i genomförandet kan hanteras Hela fråganmoment separat.

programadministration beroende och hänger ihopär med lös-om av
ningen organisationsfrågan på central och regional nivå. Vi rekom-av
menderar analysen förutsättningarna för och inriktningenatt av av pro-
gramadministrationen får grund för beräkningenutgöra de ekono-av
miska inklusive TA-medel inte Kommissionenstvärtom.resurserna -
regler för användningen TA-medel får restriktion iav ses som en sam-
manhanget.

Ambitionsnivåer och regionala skillnader

Fördelningen för programadministration på regional nivåav resurser
bör bygga på realistisk bild de olika länens/regionernas situation.en av
En enhetlig lösning för alla län knappast möjlig eller eftersträvans-är
värd. En ytterligare analys vad programadministrationen faktisktav
kostat och vilka personella under innevarandeanväntsresurser som
period, bör kunna underlag för sådan beräkning.utgöra Hur mycketen
personella och ekonomiska krävs beror bl.a. på:resurser som

ambitionsnivån det gäller tillgänglighet,när programmets0
kraven nå till aktörer svåra nå,att ut är att0 som
kraven snabbhetpå det gäller beslut projekt och utbetalningnär0 om

medel.av

Faktorer, under innevarande period har krävt mycket personellasom
projektägare och enmansföretag.är Vi ocksåresurser, vet attovana

geografiska avstånd och volymerstora olika möjligheterstora attger
besöka företag och projektägare. Om har ambitionen nå tillatt utman
företag och inte sig själva efterfrågar mål 3 åtgärder,grupper, som av
krävs uppsökande verksamhet betydande och resurskrävandeav om-
fattning. erfarenheterDe sådan verksamhet, finns inom företa-av som



inför programperiod 119frågorviktiga nästaNågra1999:23SOU

till-börarbetsmarknadenpå tasoch hosorganisationer parternagens
vara.

länensituation. Omlänensdetillhänsyn måste storaSärskild tretas
besluts-regionalaoch denpartnerskapenförbasenkommer utgöraatt

länStockholmsochSkåneGötaland,Västrakommerorganisationen,
individerdehälfteninnefatta änlänssammanslagningenefter att avmer

tillbeslutsrättenDelegeringsocialfondsåtgärdema.berörs avavsom
möjlighetsådanlän. Endessanödvändig inombli geskanfler nivåer

projektmindreförtillförslagför vårtockså inom ramprogramramen
lokal nivå.på

TA-medel6.6.3

i SPD:növerenskommitsvadgenomförandetsäkerställaFör somatt av
TA-medel.s.k.socialfondenstöd fråntillmöjlighetfinns

ändamål:andeföljforanvändasmedlen kanTA
förvaltning,ochsamordningviss

infonnationsspridning,
utvärdering,ochuppföljning

övervakningskommittén.medsambandkostnader i

ekonomiskaidatanätutvecklingföranvändasocksåTA-medlen kan av
nivåerna.regionalaochcentralademellansyftenoperationellaoch

struktur-TA-medel inomanvändningenochOmfattningen avav
och EG-Sverigemellanförhandlingsfrâgafondsprogrammen är en

och 5mellan 4programperiodinnevarande ärUnderkommissionen.
stöd, 31teknisktförprogrambudgeten avsattatotaladenprocent av

inklusivemålför 4miljonerdrygt l7ochmål 3förmiljoner ecuecu
svenskochESF-medelmellanFördelningenmedfinansiering.svensk

iför stort.programmetdemedfinansiering är somsamma
TA-medelanvändningenuppfattningungefärlig avFör omatt ge en

bud-tillförslagnedan AMSredovisasprogramperiodnuvarandeunder
betalas 85budgeten1999. Urårmål 3stöd för cateknisktforget

tekniskadetOmfattningennivå.regionalpå75anställda, avvarav ca
årligen.Mkr60sigåren, rör runtnågotvarierar överstödet men
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Kostnader på Iänsnivá
Samordnare och handläggare i länen
inkl. kringkostnader, kostnader för
regionala kommittéer, information,
kostnader för utbetalningar

Kostnader på nivåcentral
Utvärdering,systemutveckling,
informationsinsatser,samordnare
internrevision

Övervakningskommitté 200
Oversättning, tolkning, resor,
sammanträdeskostnader

Övrigt 567

Totalt 64 452 tkr

Det klar målsättning från kommissionensär sida hålla kost-atten nere
naderna för tekniskt stöd. tekniskaDet stödet skall enligt kommissio-

finansieramening inte anställda vid offentliga myndigheter. Inomnens
kommissionen används ofta modell, där administrativa tjänsteren upp-
handlas från enskilda företag och organisationer. Detta förfarande till-
lämpas för hanteringen projekt inom utbildningsprogrammen.t.ex. av
Sverige lyckades inför innevarande programperiod bl.a.med hänvis--
ning till Sverige medlemsland- förhandlaatt sig tillett nytt relativtvar

villkor särskilt vad möjligheterna finansieragynnsamma attavser
offentligt anställda. Reglerna kommer skärpas från kommissionensatt
sida under programperiod. En möjlig konsekvensnästa Sverige, iär att
mindre utsträckning under innevarandeän programperiod, kommer att
kunna använda TA-medel för finanisera anställda vid offentligaatt
myndigheter

Det också utredningens uppfattningär TA-medlen deni kom-att
mande programperioden i utsträckning skall användas förstörre upp-
följning och utvärdering och för täcka kostnader för partnerskapenatt
och de organisationer medverkar där. handlarDet både kost-som om
nader flit förlorad arbetsförtjänst och kostnader för aktivtatt parterna
skall kunna arbeta med Hit hör också kostnader förprogrammet.
utbildning ledamöter i partnerskapen liksom särskilda insatser förav att
utveckla arbetet med jämställdhetsfrågor. Som konsekvens kan delaren

genomförandeorganisationen för det mål 3 på regional ochav nya cen-
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utanförstatsbudgetensvenskadenfinansieras viabehövatral nivå
med kommissionen.överenskommelsen

upphandlamöjlighetenockså attharUtredningen övervägt pro-
riktasupphandling skulle kunna motsådanEngramadministrationen.

förocksåväl inomochaktöreroch privatabåde offentliga ramenryms
iförekommerstöd ochteknisktförreglerskärptakommissionens

upphandlingförordabereddinteUtredningen attländer. ärmånga av
roll fördenmedförenasdet kanintedå vi atthela programmet, ser

meddäremotkanadministrationenDelarförordar.vipartnerskapen av
innevarandeunderupphandlingexempel påupphandlas. Ettfördel pro-

utbildningsprogrammålUno inom ettgramperiod programmetär
ochadministrationbådedärlän,Stockholmsienmansföretagareför

Finan-konkurrens.upphandlats iutbildningsinsatsergenomförande av
skulle inätverksåtgärder,för ettdag inomskersieringen i menramen
TA-medel.förinomdelvis kunnaframtida ramenrymmasprogram

mindregenomförandeförföreslagna ramprogrammetdetVidare avger
möjlighetermålframtida 3detregional nivå inomochlokalprojekt på

administration.vissupphandlingtill av

och målÖvergången nuvarande mål 3mellan6.6.4
mål 3framtidaoch det4

avslu-visstinleds kommerprogramperiodendenmedParallellt att nya
genomföras.behövagamlade attberörtande arbete, programmensom

visserli-programperioden kangamladenprojektBeslut avsersomom
utbetalningsdagSista1999.decemberden 31efterfattas avintegen

ochdecember 2001emellertid den 31stödmottagamaESF-medel till är
juniden 30skalltill DG V göras senastslutredovisning programmenav

ochutbetalningsorganisationfungerandeinnebär orga-2002. Det att en
programperiodentidigaredenförVtill DGrapporteringnisation för

fortsattadenbeaktas iproblemdettaangelägetfinnas. Det attmåste är
beroenderimligenblirlösningenorganisatoriskaberedningen. avDen

måldetförväljslösningvilken nyasom

erfarenheterSpridning6.7 av

medlemsländer-hjälpasocialfondmed ärEU:s atthuvudsyftenaEtt av
olikaflerapåskerDettaarbetsformer.ochmetoderutvecklaatt nyana

och admi-beslutas6-projektartikels.k.detskerDels somsätt. genom
delsgemenskapsinitiativen,s.k.dedetskerdelsEU,nistreras genomav

programmen.genom
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Utvecklingsuppdraget tydligtsärskilt iär gemenskapsinitiativen.
Avsikten det utvecklingsarbete bedrivsär att gemenskaps-inomsom
initiativen skall spridas till medlemsländemas ordinarie verksamhet och

därigenom skall få tillgång till effektivareatt arbetsmetoder.man
Sverige har också valt använda medlen inom tillmål 3 utveck-att

lingsinriktade projekt. Vid val projekt inom mål 3 har metoderav nya
och spelat roll. Mål 4 kan innebäraansatser stor nyhetsägasnya en en
vad gäller omfattning och det stödmaterial självaanvänts,som men
grundtanken med planering verksamhetsrelaterat kompetensbehov,av
utbildning anställda och erfarenhetsutbyte i nätverk i sig ingenärav
nyhet.

Tanken sprida framgångsrika exempel och metoderatt har fåttnya
uppmärksamhet och tillämpats på mångastor områden inom arbetsli-
inte bara inom mål och mål3 Erfarenheternavet, visar fråganatt är

komplicerad och effektiv erfarenhetsspridning kräveratt en en om-
sorgsfull planering. Det har inte möjligtvarit inom for utred-att ramen
ningen granska hur erfarenhetsspridningennärmare har skett och vilka
resultat har uppnåtts. dockDet klart mycketär arbete har lagtsattsom

på erfarenhetsspridning, framför allt inom mål Spridningen harner
skett trycksaker, kurser och konferenser och via elektro-genom genom
niska medier. Vad gäller mål finns3 mottagningskretsen framför allt
inom arbetsmarknadsverket och hos kommunema.

För kunna sprida erfarenheter utvecklingsprojekt måste dessaatt av
först genomföras och utvärderas vilket i regel kräver flera års arbete.
Inte minst projekten inom gemenskapsinitiativen tidskrävande då deär
innebär samarbete mellan projektägare i minst länder. Då Employ-tre

och Adapt startade samtidigt mål 3 och mål 4 finns detment isom
praktiken mycket begränsade möjligheter låta erfarenheterna frånatt
gemenskapsinitiativen påverka strukturfondsprogrammen under samma
programperiod. Resultaten projekt inom Employment och Adaptav
börjar finnas tillgängliga under 1998 och 1999. Då mål och mål3-är 4-

inne i sina sista verksamhetsår och möjligheterna att taprogrammen
hänsyn till utvecklingsarbete inom Employment och Adapt begrän-är
sade. finnsDet betydligt möjligheter utnyttja dessa erfaren-större att
heter under programperioden 2000-2006.

Ett problem i samband med spridning erfarenheter gällerannat av
mängden projekt och det antalet tänkbara erfaren-stora mottagare av
heterna. Antalet projekt inom Employment och Adapt tilluppgår några
hundra och mål 3 omfattar l 600 projekt. Det således inte möjligtärca
för intressent och överblickaigenom hela denna erfarenhets-atten

för finna relevanta erfarenheter. behövs formDet någonattmassa av
register sökbart för inressenter med specifika intressen.ärsom
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gäller frå-erfarenhetsspridningvadproblemområde gällertredjeEtt
arbetslivetiutvecklingsprojektochFörändrings-komplexitet.gornas

och denanvändningtillkommitmetoderdebarabestår inte somav
den situationmiljö,denocksåbestårDeuppläggningen.principiella av

del-deochgenomförsdevilkenvidtidpunktoch den personer somav
regel"eldsjälar" idealltframförbetydelsearbetet. Av äri stor somtar

Möjligheternaframåt.projektendriverochde initierar, startarär som
begränsa-oftapåprojektframgångsrikt ärortåterupprepa ett annanatt
personli-drivandetill detillgångharintede varspersonernaattav man

för-förbetydelseavgörande attoftaoch insatser äregenskaper avga
analyse-projekt harframgångsrikafall därmångaIklara framgången.

medförklaraskanframgången attvarithar slutsatserna att gruppenrats
betyttoch detidé änpå sinstark atthaftindivider har tro meregenen

begränsningbetydandeinnebäriakttagelsesådan.idén Denna ensom
och projekt-metoderframgångsrikaspridningtillmöjligheterna avav

det viktigablir är att startaSlutsatser attuppläggningar. proces-snarare
projekt. Kun-genomföra sittochutformafårälvaberördadär deser

arbe-detinspirationskälla iviktigprojekt kanandraskaper vara enom
framgångsrikaöverföradirektellerkopieramöjligheterna attte, men

begränsade.metoder är
framgångsrikaåterupprepamöjligheterna attslutsatsVår pro-är att

spridaskälstarkafinnsdetbegränsade, attmetoder attochjekt är men
Spridningmening.allmäninspirationskälla ierfarenheter mersom en

ochmöjligheterutgångspunkt frånmedorganiserashandförstamåste i
Erfarenhe-erfarenheterna.skalldem emothos taförutsättningar som

villvillor. Vipåsökbaraochtillgängliga mottagarensskall finnasterna
partnerskapenutnyttjautsträckningökadimöjlighetenpeka på attäven
partnerskapeningår iorganisationererfarenhetsspridning. Deför som

börarbetsmarknaden. Dehelakontaktnät överfinmaskigarepresenterar
spridningsstrategi.delviktigutgöra enaven

geografiskadeinom3-insatserMål6.8

målen

skullemålframtida 3innebarförslagursprungliga attKommissionens
Samti-målochmål 1omfattasområdendeutanförstöd avsomge

utvecklingförreferensrammål 3för utgöra avskulle SPD:ndigt en
för-UnderZ-områdena.målochmål l-också inommänskliga resurser
helaifinnasskallmål 3atthargång enatshandlingamas omnuman

gällerdetmål gräns-Närtäcksområdenilandet förutom avsom
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dragningarna målområdena har inte kommit framännu tillav man
någon lösning februari 1999.

Den svenska delegationens förslag i förhandlingarna det fram-är att
tida mål skalll-ornrådet utvidgas förhållandei till nuvarande mål
Det innebär de norrländska skallkustlänen inkluderas målatt tre i l i
sin helhet. skulleDet innebära halva Sveriges täcks målatt 1 ochyta av

åttondel 970 000 människor Sverigesatt befolkning bor ica en av
området.

Går detta krav kommerigenom det finnasinte någon särskild målatt
3-organisation i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämt-
lands län. ESF-medel kommer i stället användas inom mål l-pro-att

för säkerställa mål 3-insatsema inryms inom målatt attgrammen
Samtidigt skall det finnas särskilt dokument beskriver hur stöd-ett som
åtgärder för sysselsättning och utveckling de mänskligaav resurserna

kopplingen till den nationella handlingsplanensamt inkluderas i pro-
för mål Situationen kommer likna den i dag hargrammet som man

inom mål ö-områdena. Skillnaden främst i de kustlänenär att treman
enbart kommer ha tillgång till mål l-organisationen. kommerDetatt att
ställa ökade krav på integrera mål 3-insatsema inom målatt

När detta skrivs februarii det1999 inte möjligt bedömaär att om-
fattningen de kommande mål Z-områdena. Detta bl.a. beroendeärav av
storleken mål l-området. Helt klart dock de framtidaär mål 2-attav
områdena inte kommer omfatta hela län.att

förDen modell organisation mål 2 för närvarande underärav som
diskussion bygger målpå och mål kommer2 3 finnas parallelltatt att
inom mål Z-områdena. Modellen knyter till vad gäller underan som
innevarande programperiod för nuvarande mål och2 mål 5b i förhål-
lande till mål 3 och mål Sannolikt kommer det nationell nivå fin-

möjlighet välja huruvida mål 3-insatsema helt skall integrerasatt inas
mål Z-området eller de på under nuvarandesättom samma som pro-
gramperiod skall kunna ske parallellt med insatserna mål ochi 2 mål
5b.

Samverkan mellan nuvarande mål och2 mål 5b förhållandei till mål
3- och mål 4-organisationema har inte varit särskilt utvecklade. denFör
kommande programperioden det därför angeläget finna ända-är att mer
målsenliga former för integrera arbetet med utveckla de mänsk-att att
liga inom det mål Z-området. Därvid det naturligtär attresurserna nya
utgå från de regionala partnerskapen för det mål Dessa kommernya

finnas i alla de län där det också finns parallellaatt målsom en resurs
Z-områden.
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andra länderfrånErfarenheter6.9

utred-förinsamlats inomerfarenheterinternationellaDe ramensom
arbetethurkortfattatbeskrivsDärbilagaredovisade ifinnsningen

Österrike ochFinland,Danmark,ibedrivitsharmål 4ochmed mål 3
undermålför 3planerderaskäntvad ärStorbritannien samt omsom

programperioden.kommandeden
deiinriktningungefärmedbedrivitsmål harmed 3Arbetet samma

den natio-tillmed hänsynutformatsharfyra länderna. Programmen
Långtidsarbets-problem.aktuellaocharbetsmarknadspolitikennella

genomgående prioriterats.funktionshindrade harochungdomarlösa,
arbetsmarknads-landsrespektiveadministreratsharVerksamheten av

viktländer lagtandramed störrejämförelsevidharSverigemyndighet.
projekt.nyskapandeochvid innovation

fyrademålmedlen till 4andel änstörreharSverige använt aven
alls,mål 4inledningsvis ingethadeStorbritannienländerna. menandra

Sverige är1998startaderegeringsskifte ettefter en-program.ett man
utveck-standardiseratrelativtmål 4utformat etthaattsamt somom
bredd iländer harövriga störremedanilingsprogram steg entre

unikt iocksåmål att4-program ärSverigesmedelsanvändningen. man
yrkesut-harjämförda ländernadeIföretag.antal småsånått ett stort

förstärkapåinriktadedelvisåtgärderna attoch ärrollbildning storen
yrkesutbildning.bedriverde institutioner som

studeradefyrahar deorganisationenVad gäller programmenav
jämförtverksamhetcentralstyrdochmyndighetsstyrdländerna meren

däre-målgällervadsåinteSkillnaderna storaärmed Sverige. men
mål 4svenskadethar ipartnerskapenställningmål Deni 4.mot som

ÖsterrikeochDanmark ärFinland,länderna. Iövrigadeiåterfinns inte
partnerskapen,med iarbetsmarknadens ärparteralltframfördet som

eko-socialadenochuttalatmindrevaritdetharStorbritannienimen
ställning.starkareharnomins företrädare en

ilångtrelativthar kommitprogramperiodförPlaneringen nästa
tillunderlagförstainlämnakunnamed etträknarDanmark, attsom
defrånutgårunderlagutarbetatharMan ett1999.majredan iSPD som

för-kommissionensochsysselsättningsstrategii EU:spelamafyra s.k.
regionalatill dehar remitteratsUnderlagetmåldetordning nyaom

fördiskuterasmål närva-3detforOrganisationenintressenterna. nya
regionaladeadministrerassannoliktkommer attMål 3rande. av

Mandanska AMS. atttillknutnaarbetsmarknadsråden är avsersom
Svenskaliknandeutbildningsprogrammenförmyndighetetablera nyen

dock intekommermyndigheten attProgramkontoret. DenEU nya
3-verksamheten.med målarbeta
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förslagochSlutsatser7

ochmål 3framtidaInriktningen7.1 av

gemenskapsinitiativet

målframtida 3förriktlinjerEU:sl

detförriktlinjernaslutligadefastställtinteharKommissionen nyaännu
Agendakringförhandlingarnafortsattadeberoendemål Dessa är av
redan iemellertidfinnsinriktningenallmännadengällerdet2000. När

underlag.tillräckligtdag
strukturfonds-tillFörslagskriftenutgivnakommissionendenI av

förut-sammanfattasanalysjämförande2000—2006årförordningen —
följande:enligtmål 3detförsättningarna nya

skall kon-mål 3detkommissionenföreslår att2000-2006årperiodenFör nya
utbildnings-sysselsättnings-,moderniseringochanpassningtill avcentreras

EU-nivå. Insatsernivå pånationellsåvälyrkesutbildningspolitikenoch som
Z-områdena.målochmåldeutanförområdenmål iunder detta görs nya

åtgärderallaförreferensrammål 3 utgöradetta attkommerDessutom ennya
medlemsstater,samtligaimänniskornasutvecklatillsyftar resurserattsom

gäller iförhållanden. sär-regionala Dettapå specifikainverkamenligtattutan
detbådemål skallUnder dettaESF.viastöd nyagrad deskilt hög gessom

sysselsättnings-och EU:sAmsterdamfördragetsysselsättning ikapitlet nyaom
förplanernanationelladesamordningskerbeaktas. Dettastrategi avgenom en

sysselsättning.ökad
tillhänsynkunnaflexibilitet förtillräcklig tadet attfinnsreglernadeI nya

ochvarierarpraxistillmedlemsstaterna,i attskilda behovenmånga och vittde
uttryck.olikasigpolitik de fortill den taratt

2000-2006åren ärså långomfattasperiod ärdenpåtankeMed att som
komrnis-formulerade iallmäntmycketåtgärderstödberättigadeförkriterierna
bekämpaarbetsmarknadspolitik for atthandlardetsigforslag,sionens omvare
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arbetslösheten, främja integreringsocial ochatt lika möjligheter for kvin-om
och skolunderbyggnadmän, bättreatt och yrkesfortbildningnor om genom

detgöra lättare få anställning eller åtgärderatt for föregripa ochen attom
underlätta anpassning till ekonomiska och sociala förändringar.en

Nyckelbegreppet för mål 3 utvecklingenär de mänskliganya av resurs-
finnsDet också tydlig koppling till de EU syssel-erna. antagnaen av

sättningsriktlinjerna där begreppen anställningsbarhet och arbetskraf-
anpassningsbarhet intartens central roll. För detta krävs insatseren
syftar både till stärka individernas möjligheteratt få jobbsom att ett

och kunna behålla sina jobb tideriatt starka strukturella förändring-av
på arbetsmarknaden. sysselsättningsriktlinjemaI finns också tyd-ar ett

ligt jämställdhetsperspektiv.
Denna inriktning följs förslageti till reviderad förordning förupp

den Europeiska socialfonden där det socialfondensägs skall stödjaatt
och komplettera medlemsstaternas verksamhet for utveckla arbets-att
marknaden de mänskliga i sambandsamt med de årligaresurserna
handlingsplanerna för sysselsättning. Vidare effektivitets-sägs att av
skäl bör socialfondens insatser koncentreras till begränsat antalett om-
råden eller Dessa aktiva arbetsmarknadsåtgärder,teman. ärteman soci-

integrering, livslångt lärande för anställbarhet, anpassning och lika
möjligheter. De områden särskilt lyfts fram anpassningsförmågaärsom

främja kunnig, utbildad flexibeloch arbetskraftatt likagenom samten
möjligheter för kvinnor och arbetsmarknaden.män

Övergripandel inriktning/ strategi

EU:s sysselsättningsriktlinjer och den kommissionen föreslagna in-av
riktningen mål ligger3 väl i linje med den svenska sysselsätt-av nya
nings- och tillväxtpolitiken där kunskap och kompetens lyfts fram bl.a.
i den nationella handlingsplanen för sysselsättning från april 1998.

Utifrån den aktuella svenska diskussionen s.k. flaskhalsar ochom
relcryteringsproblem på arbetsmarknaden finns anledning särskiltatt
uppmärksamma den växande spänningen mellan de kompetenskra-nya

på arbetsmarknaden och arbetskraftens befintliga kompetens. Attven
överbrygga den klyftan har avgörande betydelse för individernas möj-
ligheter både få och behålla jobb, forsina bidra till tillväxtatt ochatt
till ökad sysselsättning, för öka företagens och förvaltningarnasatt pro-
duktivitet och konkurrenskraft för kunna förena hög syssel-samt att en
sättning med låg inflation. -

Den övergripande inriktningen för det mål föreslås3 denmotnya
bakgrunden utifrån målet utveckling de mänskligaattvara om en av
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utbildningligger i gränslandetprioritera insatser mellansomresurserna
tilloch arbete både anställda.och riktar sig anställda och icke Detsom

behövergäller för förinsatser individer bygga på kompetenssinsom
arbetsmarknaden,komma tillbaka individer riskerar för-påatt attsom

lora otillräcklig kompetens villsitt jobb på grund och individerav som
utanför den arbetsplatsen. Tillgå vidare eller detta kommerinom egna

arbetsmarknaden bidrar luckrastrukturförändringama på till attatt upp
anställda och arbetslösa. Växandemellan på arbets-gränserna grupper

tidsbegränsade anställningar ochmarknaden har olika former det ärav
delaktigaangeläget också dessa blir satsningama på kompetens-att av

åtgärdernaolika inom det mål 3 kanutveckling i arbetslivet. De nya
inriktade alla samtidigt det angelä-givetvis påinte ärgrupper menvara

för sammanhållen ochinom strategiinsatserna görsget att ramen en
struktur.

viktigt betona det målbakgrund det 3 inteMot denna är att att nya
enkel sammanslagning nuvarande målkan 3eller bör avses som en

bygga vidare de kunskapergivetvis måste påoch mål den4 även om
dessa Nuvarande målframkommit ioch erfarenheter program.som

Arbetsmarknadsverket, syftar till slussa inadministreras attsom av
långtidsarbetslöshetenarbetsmarknaden, bekämpa ochungdomarna på

från arbetsmarknaden.uteslutasintegrera den riskerar Nuva-attsom
Svenska Programkontoret, syftarrande administreras EUmål avsom

arbetsorganisationen och ökad kom-förnyelsetill åstadkommaatt av
anställda.och Denna uppdelning innebärpetensutveckling hos företag

målarbetslösa medan nuvarande 4mål inriktat pånuvarande 3 äräratt
framtidagrundläggande utgångspunkt för detinriktat anställda.på En

för anställdadenna uppdelning i insatserlösamål 3 bör attvara upp
och arbetslösa.

tillförastrukturfonder de skallsyfte med EG:sEtt viktigt är att ett
denationella politiken samtidigttill denmervärde added value som

och till deutveckling stöd insatserockså skall fungera somavensom
område lyfts fram i denmål inriktatredan 3Nya är mot ettgörs. som

sammanhållensaknas någondär det i Sverigenationella politiken men
traditio-skärningspunkten mellan denligger imyndighetsstruktur. Det

näringspolitiken.arbetslivs-, utbildnings- ocharbetsmarknads-,nella
profil kompetensut-mål tydligdet framtida 3Genom motatt enge

skapaarbetslösa skulle den kunnaveckling anställda ochbåde för ett
kunskapsbaserad till-viktigt bidrag tilloch blisådant mervärde ett en

för jobb alla.växtpolitik åt
framtida har tydligdet mål 3krav pådetta ligger ocksåI attett en

individernas ställ-skall stärkaHuvudsyftetindividinriktning. attvara
Samtidigttill ökad sysselsättning.och bidraning arbetsmarknadenpå

samverkanutformasde måste iligger det i insatsemas näranatur att

s 19-0271Utveckling
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med arbetsplatserna. Det behoven påbör arbetsplatserna indi-ochvara
videns utvecklingspotential fokus forstår i det framtida målsom

framtidaDet mål 3 bör arbetsmarknadenomfatta helhet,i sin utan
särskilda branscher eller sektorer på förhand. Också verksam-att anges

heter inom den offentliga sektorn bör således inbegripas i den övergri-
pande Samtidigtstrategin. det naturligt det finns särskild beto-är att en
ning på de mindre och medelstora företagens roll och behov.

Prioriterade7.1.3 områden

Utifrån mänskligamålet utveckla de i arbetslivetattom resurserna
finns behov tidigt stadium diskutera vilkapå olika priorite-att ettav
ringar kan inom för denna övergripande strategi.som rymmas ramen
Dessa prioriterade områden måste samtidigt sådan öppen ut-ges en
formning så de kan vidareutvecklas och inom föratt anpassas ramen
den regionala och lokala planeringsprocess behandlas undersom av-
snitt 7.2.

förEn utgångspunkt utredningens förslag det mål inte3är att nya
bör betraktas generellt komplement till de olika insatserettsom som
redan den nationella arbetsmarknads-inom och sysselsättnings-görs
politiken. bör tydlig inriktningDet och identitet.tvärtom ges en egen
Utifrån övergripandeden föreslagna inriktningen skisseras nedanovan

antal prioriterade områden har det de på olikaett gemensamt attsom
syftar till utveckla kompetensen både ochanställda arbets-sätt att av

lösa. också utformade de olikaså insatserna stödjer varandra.De är att
Exempelvis bör kompetens- och verksamhetsanalysden detutgörsom
första prioriterade området kunna plattform för utvecklautgöra atten

prioriterade områdeninsatserna också andra stimulanserinom tillsom
verksamhetsrelaterad kompetensutveckling och till kombineradedeen

utbildningsinsatserna för både anställda och arbetslösa.

Stöd företagtill och verksamhetsanalyser ikompetens-
motsvarande

framgångsrikt nuvarande målEtt inslag i 4 stöd till företag ochär att ge
vissa offentliga verksamheter för analysera kompetensbehov.sinaatt
Analyser-na från företagens/verksamhetemas affärsidéutgår och ut-
vecklingsplaner och syftar till stimulera individernas kompetensut-att
veckling och utvecklingen arbetsorganisationen. Denna före-typav av
byggande framåtsyftande verksamhet bör fortsättaoch och utgöra en
central del också det framtida målav
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ochvägledningsmaterialen stödmöjlighetema inuvarande börDe
den kommandeunder programperio-huvudsak användas ocksåkunna

utveck-instrument utvärderas ochden. måste givetvis dettaSamtidigt
ocksådiskuteras bl.a. detlas. frågor därvid börBland de är omsom

småföretagavgränsning i första handfortsättningsvis skall finns moten
målgruppen bör vidgas tillellerden sektorninom privata att om-om

bidragsnivån behöva sänkasMöjligen kanfatta arbetsmarknaden.hela
fråga kantill fler företag. Enför skall räckamedlenatt vara omannan

företagens behov modernvidgas tillanalyserna också bör att ta avupp
fleralyfts fram i EU-dokument.områdeinformationsteknologi, ett som

diskussionockså bör stimulera tillfrågaEn ytterligare är enmanom
emellertidrekryteringsbehov. Avgörandeframtidakring företagens är

företagens villkor ochpåfortsättningsvisdessa analyser också görsatt
utifrån behov.deras

bör fortsattprioriterade område ingåför dettaInom även ettramen
småföretagnätverk mellan inklusivestöd till uppbyggnaden en-av

och fömyel-kompetensutvecklingsyfte stimuleramansföretagare i att
sekapacitet.

pekar svårigheternanuvarande mål 4 påfrånErfarenheterna attatt
upphandla lämpliga utbildning-kompetensanalysernautifrån de gjorda

nuvarande utbildningssyste-brister i detmedsammanhängerDettaar.
ha beredskap förutbildningssidan måsteAktörema på attmet. svaraen

därför stöd tillbör ingåområdebehoven. dettaInom även attmot
strukturer.bygga sådanaupp

kompetensutveckling förverksamhetsrelateradStimulanser till en
anställda

till denhänvisningfinnsutredningendirektiven för rapportI omen
arbetsmarknadsministem iöverlämnades tillkompetensutveckling som

arbetsgruppen pekar påframgårdennaseptember 1998. Av attatt en
kommaförslag eventuellt kanarbetsgruppensdel finansieringen avav
därmedochframtida mål 3-systemetför detinomatt ramenrymmas

bli delfinansiär.socialfondenEuropeiskaskulle den
i vår-framgår regeringenhösten 1998budgetpropositionenAv att

hur kom-med förslag pååterkommapropositionen 1999 ettattavser
utgångspunkterUtifrån dekan stärkas.arbetslivetpetensutvecklingen i

det naturligtredovisatsför det mål 3 prövarär att mansom ovannya
med detförslagarbetsgruppenskopplamöjligheterna att samman

beredningenden fortsattaangelägetocksåframtida mål Det attär av
kan beaktas isådant så detförslag sker påarbetsgruppens sätt attett

rörande målden fortsatta processen
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förordar i linjeUtredningen med arbetsgruppens för-att systemett
slag blir detdel relationmål I arbetsgrup-3-programmet. tillav nyaen

förslag krävs sannolikt bl.a. skärpta redovisningslcrav för åt-attpens
regelverk.gärden skall inom deninrymmas EG:s I fortsatta beredning-

krävs också förslaget förtydligas vad gäller nivån på stimulansenatten
och förväntade kostnader. möjlighetEn inom för mål iär 3att ramen
första hand stödet till de små och medelstora företagenavgränsa genom

för stödet.beloppsgränsatt sätta övreen

Stöd till utbildning anställda i kombination med vikariat,av
praktik för arbetslösam.m.

En naturlig utveckling inominsatserna nuvarande mål och4av som
samtidigt skapar bro till nuvarande mål 3 stimulans tillöver är atten ge
utbildnings- riktadeoch utvecklingsinsatser redan anställda i kom-mot
bination med företagen motsvarande arbetsplatserna föröppnaratt
vikariat, utbildningar och praktik för arbetslösa.

frånTidigare erfarenheter se 6.4avsnitt syftar till attprogram som
i skala kombinera utvecklings- och utbildningsinsatser förstörre an-
ställda och arbetslösa pekar på dessa måste präglas enkelhet ochatt av

de får förenade med rad reglerinte och villkor. Mekanis-att vara en
företagens/verksamhetemasmåste bygga på behov och inte på-mema

ekonomiskatryckningar utifrån. Vidare krävs den stimulansen liggeratt
på relativt hög nivå, dvs. det krävs högre stödnivå vadänen en som
gäller för stimulanserna för utbildning enbart redan anställda.av

också konjunkturkänsligaDenna och kräver iärtyp programav
regel branschanpassning för nå volymer. bör därförDeatt stora ut-en
formas samarbete med berörda arbetstagar- och arbetsgivarorganisa-i
tioner.

praktikmöjligheterkopplad till vikariats- och för arbetslösaNära är
insatser för underlätta från utbildning tillövergången arbetsliv. Inomatt
detta därför ingå stöd till olika formerområde bör praktik-,även av
lärlings- inskolningsplatser för studerande bådeoch på gymnasial och
eftergymnasial nivå.

Stöd till lokala och regionala kompetensutvecklingsinitiativ för
arbetslösa

Som komplement till de skisserade insatserna förstaiett ovan som
hand börhar arbetsplatserna bas inom mål 3 finnasäven ettnyasom
prioriterat område sikte på kompetensutvecklingsinsatser itarsom



Förslag 133Slutsatser ochSOU 1999:23

arbetslösatill och andraoch riktarvidare sigmening somgruppersom
arbetsmarknaden. dettaUtformningenreguljärautanför denstår av

projektbygga på initiativ ochcentraltområde bör inte styras utan som
och regionala planeringsprocessen.för den lokalaformas inom ramen

uppmärksamhetsärskildeftersträvasbör dock ägnasDet att grupper
funktionshindrade.arbetsmarknaden,problem påmed speciella t.ex.

kompetensuppbyggnad förtillstödingåområde bördettaInom även
förutbildningsprogrami formentreprenörskap bl.a.stimulera tillatt av

företag.villarbetslösa starta egnasom

jämställdhetsinsatserIntegrerade

förstöd arbetetimål 3uppgift för attprioriterad är att ettEn varanya
därvidharUtredningenochför kvinnormöjligheter män.skapa lika

jämställd-programområde försärskiltinrättafrågan ettprövat attom
nuvarandeförjämställdhetsperspektivet, liksomförordarheten. Vi att

för-prioriterade områdena.olika Ideinommål integrerasmål och3
dockavsnitt 6.2 krävsprogramperiod senuvarande atttillhållande

ställning.medveten och tydligarejämställdhetsperspektivet en merges
riktade åtgär-heller uteslutafår intejämställdhetsinsatserIntegrerade

övervakningskommitténkommandedentillsyfte börder. dettaI man
mål jämställd-uppgift medmed arbetaknyta attför 3 tvärgruppennya

nöd-ocksåområden.prioriterade Detsamtliga ärhetsfrâgorna inom
uppfölj-och iframtida målför det 3planeringenbåde ivändigt att man

de kvan-ochjämställdhetsarbetetlyfter fram attningen programmetav
despeglarindikatorermedkompletteras ävenindikatorernatitativa som

arbetsmarkna-möjligheter pålikagällerdetaspekternakvalitativa när
den.

lokal karaktärprojektför mindreRamprogram av

stöd"globaltprincipenifrånområde utgårprioriteradeDetta somom
syftar tillstrukturfonder. Detta ettattEG:sbegrepp inom genomär ett

projekt micro-pro-mindreochlokalastödja små grupperramprogram
traditionellastöd via defåsvårt systemen.harnormaltjekt attsettsom

förtrogenväl"me1lanhandsorganisationen ärStödet skall gå via som
förmedlasnabbt kanocheffektivtochorganisationermed dessa som

stödet.
itillämpatsglobalt stöd inteharprogramperiodnuvarandeUnder

sådanaförekommermål däremotochmålgäller 3detSverige när
betydelse försärskildhaftdär demålnuvarandeinomramprogram
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den ekonomin.sociala öka förFör sådana projekt ocksåutrymmetatt
inom det mål bör3 inrättas för idéutveckling ochettnya ramprogram
planering verksamheter kopplade till kompetensutvecklings-ärav som
området. Administrationen globalstödet läggs på lämpliga lokalautav

kooperativa utvecklingscentra.operatörer, t.ex.
Det bör understrykas syfte korn-att ramprogrammets är att ettvara

plement fårtill övriga insatser. inte innebäraDet begränsningen av
de sociala möjligheter sökaaktöremas stöd inom övriga priori-t.ex. att

terade områden.

Tekniskt stöd

Inom för mål och mål finnsnuvarande 3 4 särskilt delom-ettprogram
råde kallas tekniskt stöd. innebärDetta viss andel stödetattsom en av
från socialfond för insatser syftarEU:s till säkerställaavsätts att attsom
den föreslagna och de projekt och aktiviteterstrategin skall stödjassom
blir framgångsrika. understrykaUtredningen vill betydelsen till-attav
räckliga medel för tekniskt stöd. Vissa frågor rörande hur dessaavsätts
medel kan användas behandlas i avsnitt 7.3.

partnerskap7.1.4 Aktiva

förutsättning för lyckas med denEn kunna inriktning-angivnaatt ovan
verksamheten utformasden konkreta i samverkan medär näraatten

partnerskapen och dessa får tydlig regional och lokal förankring.att en
Partnerskapens betydelse betonas också i EU:s sysselsättningsriktlinjer

föroch det föreslagna regelverket strukturfondema.i
Särskilt nuvarande mål finnsinom 4 engagerade regionala part-

det framtidanerskap. nödvändigt mål får välDet 3ävenär att ett ut-
vecklat partnerskap aktivt deltar såväl i för framatt tasom processen
det genomförandetoch i detta. Vi förordarprogrammet attavnya nya
mål med hjälp dei första hand byggs partnerskap3 varitupp av som
involverade socialfondsprogrammeni de nuvarande två centralt och
regionalt.

särskiltfinns emellertid aktörer det gällerDet nuvarandenärsom,
mål partnerskapenstått utanför de nuvarande och uttryckt öns-som
kemål målkomma med i det Det gäller bl.a. olika aktörerattom nya
inom förordarden sociala ekonomin. Vi organisationer och myndig-att
heter stått utanför de nuvarande partnerskapen och önskarsom som

bör långt möjligt beredas delta.med så Partner-utrymme attvara som
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behandlassammansättning, underskapens ochroll närmare av-ansvar
snitt 7.3.

Gemenskapsinitiativetl

inriktning för detföreslåligger ocksåutredningsuppdragetI att nya
föreligger fort-februari 1999detta skrivsgemenskapsinitiativet. När

dettainriktningengäller denfarande oklarheter det närmarenär av nya
skallAccess.arbetsnamnet Accessgår underinitiativ ge-som numera

församarbetsformerutveckla ochtransnationellt samarbete testanom
och ojämlikhet imotverka diskrimineringmetoderfram attatt ta nya

multipartnerprojekt skall ini-arbetsmarknaden. Genomanknytning till
och vidare påoch anställda byggaarbetssökandeomfatta bådetiativet

skall stödjaEmployment. ProjektenAdapt ocherfarenheter från
och och baseras påsysselsättningsriktlinjema NAPgenomförandet av

skalloch kommissionenMedlemsstaternaindividperspektiv.ett gemen-
skalltematiska prioriteringarantalkomma ettöverenssamt somom

sysselsättningsriktlinjema.fyra pelarna ibaserade på devara
framfinns anledning lyftainriktningallmännaUtifrån denna attatt

ställning påmed särskiltinsatserna skall riktas utsattmot grupper en
socialfondsprogramjämfört med övrigadetocharbetsmarknaden att

knytaskall nyskapande.åtgärderna Förställs högre krav på attatt vara
åtgärdermål bör prioritet3inriktningentill den föreslagna gesavan

Åtgärdervid inomkompetensutveckling i mening.syftar tillsom
arbetsmarknadenpåtillsärskilt rikta sigbörAccess utsatta grupper

funktionshindrade.ochinvandraresom
behovetprogramperiod pekar påtidigarefrån ettErfarenheterna av

regionalaocharbetsmarknadens organisationerfrånstörre engagemang
spelakunnaför det mål 3partnerskapenböroch lokala Här nyaorgan.

påsplittra insatsernaundvikaVidare börpositiv roll. att uppmanen
projekt.alltför småmånga

framtagandetfor7.2 Processen ett nyttav

SPD

förutsättningarnaklargöramåsteRegeringen7.2.1

kommerför mål 3framtagandet attför programmetRamarna nyaav
fastställerkommissionenmål 3förriktlinjerpreciseras i de somnya
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efter Europeiska rådet beslutfattat grundernaatt för denom nya pro-
gramperioden. Utifrån nuvarande beslutsläge kan dock följande
bedömning för dennagöras av ramarna process.

Europeiska rådet kommer ha den 24-25 föratt ett extra möte mars
behandla Agenda 2000. I detta ligger bl.a. de ekonomiskaatt ramarna

för den kommande strukturfondsperioden. Däremot det inteär sanno-
likt generella strukturfondsförordningen till behandlingatt vidtas upp
detta Detta innebär i så fall denna formellt fastställsmöte. först efteratt

finns dockDet klar inriktning vid dettamot attsommaren. extraen
fatta sådana beslut dentoppmöte programperioden för struktur-att nya

fonderna kan träda i kraft planerat från den 1 januari 2000.som
Oavsett de beslut fattas vid i det angeläget denmötet är attsom mars

nationella med förbereda programdokument föratt ettprocessen nya
mål 3 påbörjas så möjligt. Sannolikt den tidpunktsnart är senastesom

Sverige kan lämna sitt nationella planeringsunderlag utveck-som
lingsplan för det mål hösten3 1999. dettaDet underlagärnya som
sedan ligger till grund för det samlade programdokumentet SPD. En
förutsättning för få genomarbetat och väl förankratatt ett är attprogram
partnerskapen och berörda myndigheter/kommuner på central, regional
och lokal nivå möjligheter aktivt delta i planeringsprocessen.attges
För detta krävs med fram SPD för detatt att ta ett nyttprocessen
framtida mål 3 påbörjas redan under våren 1999.

villkorEtt för få igång denna regeringen, medatt är attprocess
beaktande beslutsläget på EU-nivå, vissa grundläg-snarastav anger
gande förutsättningar formernadet gäller för framtagandet detnär av

finnsOm så inte sker risk förprogrammet. att stannarnya en processen
i avvaktan på för klargörs.attav ramarna processen

myndighet7.2.2 Ett partnerskap ochettprogram, en

Den första frågan gäller det framtida mål skall3 grundas på ettom
sammanhållet nationellt eller flera olika struktureradeprogram program
efter olika inriktningar och/eller geografiska avgränsningar. detFör nya
mål 3 rekommenderar EG-kommissionen SPD medlemsstat. Fören per
Sveriges del nuvarande mål och3 mål 4 nationellautgör separata pro-

dock med betydande regionalt inflytande handhavandet.övergram
Utredningen föreslår för framtagandetatt programmetprocessen av

för mål 3 skall från det syftar tillutgå samlat nationelltatt ettnya pro-
med utvecklad och förstärkt regional och lokal dimension.gram men en

Också inom för nuvarande mål 3 och mål har det4 i regelramen
utarbetats kompletterande regionala måldokument. Detta skedde dock
efter den nationella utarbetats ochSPD antagits den kom-EU. Iatt av
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regionaladen planeringenmande planeringsprocessen bör utgöra en
utarbetandetunderlaget den nationella SPD:n.viktig del för avav

regionaladärför 1999 de nuvarandebör vårenRegeringen under ge
i uppdrag förbere-mål mål 4partnerskapen inom 3 och att gemensamt

programperioden.da den nya
för detövergripande inriktningskisseratsharUnder avsnitt 7.1 en

prioriterade områ-finns förslag till olikaoch det ävenprogrammetnya
övergripandeanledning betona dennasamtidigtden. finnsDet att att

plane-för nedifrån och upp-strategi iinriktning måste utrymme enge
effektiviteten detför och iringsprocessen. Engagemanget nya pro-

olika lokalavilken utsträckningavhängigt igradi högärgrammet som
framtagandetdelaktiga iaktörer bliroch regionala programmet.av

beror i hög grad på partnerska-nuvarande mål 4med detFramgången
identifie-partnerskapen hög gradmedförde iattpens engagemang som

målverksamhetenrade sig med i
fasta kommis-också viktigt pådetdet sammanhangetI är att ta att

programperioden framhållerdendet gällerförslagsionen i sitt när nya
till ansvarsför-viljaför kommissionensdetta uttryck att attäratt ett se

tillämpas påsubsidiaritetsprincipenochdelningen blir tydligare ettatt
skall för deEuropeiska kommissionenstriktare garantsätt. ses som en

utformning och för-medanstrategiska prioriteringarna programmens
renodlad nationell fråga. till-Detta,blirandra sidanvaltning å en mer

sjuårsperiod,programperioden sträcker sigmed överatt ensammans
principiellstrategisk ochbörmåldokumentenmotiverar att ges en mer

mål Inrikt-för mål 3 och 4.med tidigare SPD:njämförtutformning
detalj styrning.och intemålstymingningen måste vara

ställer också kravframtida målför det 3sammanhålletEtt program
regional/lokalnationell ochbåde påhållspartnerskapenpå att samman

Även olikakomma få delvisinsatsområdena kanolikanivå. de attom
utsträckningdet ioch utforrrminginriktning parterär stor somsamma

bådepartnerskap kan uppnåsammanhållnaaktuella. Genomär man
och synergieffekter i insatserna.organisationenklare och tydligare

diskuterasroller ochsammansättning, närmarePartnerskapens ansvar
under avsnitt 7.3.

framhållitshar tidigareSPDframtagandetgällerdetNär nyttettav
liggerdeltar i denaktivtpartnerskapenbetydelsen att process somav

strukturfonds-måldokumentet.det Iframtagandettill grund för nyaav
försla-skall få tillfälle sigförordningen överatt yttrasägs parternaatt

för svensk del börAmbitionemaplaneringsdokument. sättastillgen
ligger tilldenaktivt delta ibörPartnerskapenhögre så.än process som

nationell nivåpartnerskapet påochförslagen tillgrund för programmet
med respek-harsamråd kommissioneni detbör också involveras som

planeringsdokumen-samladefastställa detförmedlemsstattive att nya
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förhandlingarnaAtt på lämpligt deltar i medtet. EG-parterna sätt
kommissionen har betydelse för ansvarstagande för genomförandetstor

Parterna bör också ha aktiv roll vid utarbetandetprogrammet.av en av
det s.k. programplaneringskomplementet, skall utarbetas efter attsom
SPD:n blivit fastställd, och skall innehålla detaljerad beskriv-som en
ning olika delar.programmetsav

Många skäl talar förockså sammanhållet SPD organisatorisktatt ett
bör hållas enda förvaltningsmyndighet. liggerDet utan-samman av en
för utredningens konkretuppdrag lägga organisationsförslagatt ett men
utredningen skall förslaglämna vad vad bör beaktas detnärom som
gäller det mål och detorganisationen 3 gemenskapsinitiati-av nya nya

Slutsatsema i dessa delar redovisas i avsnitt finns7.3. Här endastVet.
anledning understryka nödvändigheten det sker snabb be-att attav en
redning denna fråga bl.a. för tillvarakunna kompetenspå denatt taav

byggts både nationellt och regionalt.som upp

Utgå ifrån7.2.3 den nationella handlingsplanen for
sysselsättning

EU:s strukturfonder skall instrumenten i medlemsstaternasettvara av
arbete förverkliga sysselsättningsriktlinjerna.med På motsvarandeatt

skall strukturfondema nationellpå nivå förmedel för-sätt ett attvara
verkliga den nationella handlingsplanen för sysselsättningen. I den
föreslagna reviderade förordningen för den Europeiska socialfonden
finns direkt koppling mellan det mål och3 den europeiskaen nya sys-
selsättningsstrategin. bakgrunden detMot den angeläget dettaär att
samband strukturfondsinsatsemautvecklas och integreras i denatt
kommande handlingsplanennationella Sverige skall utarbeta undersom
våren plan samtidigt kan1999 och denna grund för detutgöraatt en

för det framtidanationella planeringsunderlaget mål

Samordna med de regionala tillväxtavtalen7.2.4

kompetensrådenoch de regionala

För närvarande pågår arbetet regional nivå medpå fram under-att ta
lagen till de regionala tillväxtavtalen. första utkastEtt skall lämnas till
regeringen den april. Avsikten dessa skall kunna fastställas15 är att
under Kompetensutvecklingsområdethösten 1999. intar strategisken
roll tillväxtarbetet. Därfördet gäller det regionala det naturligtnär är att
det finns medsamspel mellan arbetet de regionala tillväxtav-näraett

framtidatalen och inför det mål skäl börplaneringen Av samma
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det demed arbete sker inomockså eftersträvas samordning re-somen
Påetablering landet.under ikompetensrådgionala är runt omsom nu

tillväxtavtalenförinombör de analyserregional nivå görs ramensom
planering-underlag också för den regionalaviktigtkunna tjäna ettsom

nuvarande målpartnerskapenbör inommål Samtidigtdeten av nya
medverka i arbetet.och möjlighet3 mål 4 attges

sysselsättningspakter.s.k. regionalafinnshåll i landetPå vissa
och arbetetockså mellan dessasamordningfinnasGivetvis bör det en

bakgrund det arbete sker inomframtida målmed Mot ramensomav
strukturfondssystemetdettillväxtavtalen ochför de regionala att nya

deavvecklabör docköverskådligt tidigareblir övervägas attänmer
etablerandet deanslutning tillisysselsättningspaktemaregionala av

går in iochtillväxtavtalenregionala att program-man en nygenom
likartade mål inommedOlikastrukturfonderna.period för program

minskad total effekti-och leda tillarbetetförsvåraområden kansamma
vitet.

tidsplanpreliminär7.2.5 En

tidsplan skisseraskan följandeunderlagetredovisadeUtifrån det ovan
under-börför det mål Detplaneringsprocessenför den fortsatta nya

förändraskanpreliminära ochde bedömningarstrykas görs äratt som
nationellt och inom EU.förutsättningarändradetill följd av

24-25 1999mars
Agenda 2000.rådet,Europeiska möteextra om

April-maj 1999
strukturfondsarbetet.det fortsattaförbeslutarRegeringen ramarnaom

aprilI I 9995
tilllämnas regeringen.tillväxtavtalFörslagen till regionala

Juni 1999
till EU-kommis-NAP lämnassysselsättningsplannationellaSveriges

sionen.

September I 999
Budgetpropositionen.
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Hösten 1999
Underlaget till färdigställsSPD:n för mål 3 den nationella utveck-
lingsplanen.

Hösten 1999 eventuellt november
De slutförhandlade tillväxtavtalen lämnas till regeringen.

Årsskzftet 1999/2000
Förhandlingarna med kommissionen SPD:n för mål påbörjas.3om

Våren/sommaren 2000
Framtagandet programplaneringskomplementet till SPD:n.av

7.3 Organisationen det mål 3 och detav nya
gemenskapsinitiativetnya

7.3.1 Organisationen måste grundas på inriktningen
och kravEU:sprogrammetav

Det första handi inriktningen det framtida målär 3 börav som vara
styrande vid valet organisationslösning. Organisationen måsteav vara
ändamålsenlig förhållande till de måli skall uppnås. Utifrån den isom
avsnitt föreslagna inriktningen7.1 övergripande det framför allt tvåär

lfaktorer bör beaktas. betoningenDet det målär 3attsom ena av nya
bör inriktadtydlig identitet på kompetensutveckling förges en egen
både anställda och arbetslösa. Organisationsuppbyggnaden bör stödja

sådan koncentration bl.a.insatserna genomförandetatten av genom av
det mål blir den3 organisationens huvudsakliga uppgift. Det §nya nya
andra ibetoningen de aktiva partnerskapen. Organisationslösning-är av

bör fasta på detta och stimulera och delaktighet itaen engagemang
verksamheten.

Den organisationen måste givetvis också tillgodose de krav pånya
förvaltning och övervakning framgår EG:sav programmen som av re-
gelverk. Förslaget till förordning för strukturfonderna har treny
huvudinriktningar: ökad koncentration stöden, förenklat ochetten av
decentraliserat genomförande skärpta krav på effektivitet ochsamt
kontroll. Som led i detta skall medlemsstaterna för varjeett program

förvaltningsmyndighetenda uppgift består i självautse en vars genom-
förandet, kontrolli förvaltningen sker oegentligheter ochatt utan attav
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effektivt Förvaltningsmyn-på sätt.genomförstill ettprogrammetattse
beslutar,såmedlemsstaternadigheten kan, somvara samma organom
stödåtgärdema.berördadeutbetalningarnahandhar av

meddet finns problem attbakgrund kan konstateras attdennaMot
målförnuvarande organisationpåbådeorganisationengrunda den nya

långtsåeftersträvansvärtgivetvisdetSamtidigt attoch för mål3 4. är
finns i deerfarenheterochkunskaperdevidare påmöjligt bygga som
organisa-välja radikaltAttorganisationsstrukturema.nuvarande nya

fåmedarbetetoch försvåraförsena attsannoliktskulletionslösningar
gällerdetproblemskapaockså över-kan närmål Detigång det nya

programperio-nuvarandedenslutförandetförgångsorganisationen av
den.

problemdelpeka påsammanhangetvill detiUtredningen somen
genomföran-sammanföraväljeruppkomma attskulle kunna manom

målför lorganisationenmedmål 3fordeorganisationen nyanya
tydlig indi-föreslåsmål 3skillnadmål En äroch/eller att ennya

anställdaförkompetensutvecklingsinsatsertillkoppladvidinriktning
inriktade påförsta handmål ioch 2mål ärlmedanarbetslösa,och

karaktär.näringspolitisk Enochregional-åtgärderstrukturella av
mål 3roll.och Inomsammansättningpartnerskapensskillnad rörannan

utvecklingspotentialindividensocharbetsplatsernapåföreslås behoven
partnerskapframgångsrikt krävs aktivaskall blidettafokus.stå i För att

mål 1central roll. Förspelarorganisationerarbetsmarknadensdär en
spelaråtgärdernäringspolitiskaochregional-mål däroch meren

partnerskapenskrav påandradelvisställsroll,framträdande samman-
finnsskillnaderfinnssåledesdetSamtidigtfunktion.ochsättning som

strukturfondsprogram-olikademellanberöringspunkterstarkaockså
mänskligadeutvecklingenminstInte att resursernaavgenommen.

samordningsådanmåloch Hurmålför luppdrageningår i även en
7.3.6.avsnittibehandlasåstadkommas nämnarebör

organisationendenföralternativ7.3.2 Fyra nya

för denskisserasalternativfyrakanförutsättningarMed angivaovan
frånutgårförstamål tvåDedetorganisationenframtida nuva-nyaav

innebärde tvåmedanorganisationsstrukturerrande ensenare
organisationslösningama:nuvarandedevidareutveckling av

nuvarandedetbreddarochutvecklarpåförsta byggerDet att man0
utvecklaskompetensensamtidigtProgramkontoretsvenska EU som

kontrollen.ochförvaltningenekonomiskadendet gällernär
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Den andra innebär inom för Arbetsmarknadsverketsatt0 man ramen
ordinarie struktur bygger organisationen för det mål 3 medupp nya
utgångspunkt ñån arbetarhur med nuvarande målman

Det tredje alternativet inom Näringsdepartementetär att inrätta en
myndighet med för det mål Den myndighetenny ansvar nya nya

bör bygga vidare på nuvarande partnerskap inom mål 3 och mål 4
och den kompetens finns inom Programkontoret och Arbets-som
marknadsverket.

Det fjärde alternativet till AMS knyter frånär Arbets-att man en
marknadsverket på regional och lokal nivå skild förorganisation det

mål med3 beslutskapacitet. Också i detta alternativ knyternya egen
till de nuvarande partnerskap och den kompetens finnsman an som

inom Programkontoret och Arbetsmarknadsverket.

Fördelen med det första alternativet kan bygga vidareär påman en
existerande myndighet och erfarenheternapå arbetet inomav nuvaran-
de mål 4. Det kan också underlätta samordningen med bl.a. utbild-
ningsprogrammen. Nackdelarna främst Programkontoretär haratt
begränsad erfarenhet och kompetens inom arbetsmarlmads- och syssel-
sättningsområdet. Vidare byggamåste kompetensen detut närman
gäller ekonomisk förvaltning och kontroll. Med hänsyn till verksamhe-

inom det mål och detta blir3 domineradeten delatt Pro-nya en av
gramkontorets verksamhet bör sannolikt detta alternativ kombineras
med Programkontoret överförs från Utbildnings- till Näringsdepar-att
tementet.

Fördelen med det andra alternativet främst får tydligär att man en
koppling det mål till arbetsmarknadspolitiken.3 Det kan ocksåav nya
underlätta den nationella medfmansieringen insatser riktar sigav som

arbetslösa. Nackdelen det framtida mål riskerar3 uppfat-mot är att att
förstai hand del Arbetsmarknadsverketstas ordinarie verk-som en av

samhet och partnerskapen får begränsad roll. Inom AMS finnsatt en
inte heller erfarenhetnågon den projekt för kompetensut-typav av
veckling i nuvarande målutgör stommensom

Fördelen med det tredje alternativet det mål får3är tydligatt nya en
och självständig profil och på naturligt kan bygga vidare påett sättman
de aktiva partnerskap och den kompetens finns i nuvarande mål 3som
och mål Nackdelarna bl.a. det inom mål finns3 arbets-är att nya en
marknadspolitisk dimension byggagör att attsom man genom en sepa-

organisation riskerar bygga svårhanterligrat gråzon För-iatt upp en
hållande till andra delar arbetsmarknads- och sysselsättningspoliti-av
ken. Vidare krävs inrättandet myndighet. lösaEtt dettasätt attav en ny
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myndighetbefintligtillorganisationenkoppla denkan att ennyavara
Arbetslivsinsti-Arbetslivsinstitutet.Näringsdepartementet,inom t.ex.

detb1.a.måldet framtida 3till näruppdrag knyterhartutet ett ansom
alternativdettaoch infonnation. Iutbildningutvecklingsarbete,gäller
det gällerkompetensbygga närmåstekrävs också att en nyuppman

kontroll.ochförvaltningekonomisk
innebärdetalternativetmed det fjärde är ävenattFördelarna en

fåkansamtidigtmål 3framtidaprofil för detsjälvständig ensom man
nationell,arbetsmarknadspolitiken påden aktivatillnaturlig koppling
den eko-vidare påbyggakanlokal nivå. Dessutomregional och man

förfinns inomkontrollenochförvaltningennomiska ramensom
målochmål 3nuvarandetillförhållandeArbetsmarknadsverket i

rela-otydlighet iinbyggariskerarfrämst attNackdelarna attär enman
verk-övrigaArbetsmarknadsverketsochmål 3detmellantionerna nya

full kraftmedfrånandra aktöreravhållakan attdettasamhet och att
verksamheten.sig iengagera

någotuppgift läggatillintedirektiven attframgårharVi avsom
detinriktningenföreslagnadenUtifrånorganisationsförslag.konkret av

huvudalter-ochalternativ 3 4emellertidframstårframtida mål 3 som
förförutsättningarskapakunnabör attalternativBåda dessanativ. ge

grundas påverksamhetenochidentitettydlig attdet mål 3 egenennya
partnerskap.aktivtett

Övervakningskommittén7.3.3

förstärktÖvervakningskommitténerhållerförslagkommissionensI en
ochföljsÖvervakningskommittén för strateginattroll. even-ansvarar

ochutvärderingamaför attb1.a.innebärtuellt Det ettöver. ansvarses
övervak-Iiändringarallagodkännaskallkommittén programmen.

programplane-godkänna detuppgift ingårningskommitténs attäven
ochfastställtsefter SPD:nskall attringskomplement upprättas somsom

områ-prioriteradedehurbeskrivningdetaljeradinnehållaskall aven
finansierings-specificeradochåtgärdsnivåpåskalldena omsättas en

plan.
finnsrollstrategiskaövervakningskommitténsbakgrundMot av

frågor.organisatoriskanågraanledning kommentera
Övervakningskom-ordförande iskallgällerDet varasomvemena

övervaknings-uppgifterna förföreslagnadetillMed hänsynmittén.
ideltarpolitiskt ansvarigadeocksånaturligtdetkommittén attär

änd-fortlöpandeochprogramplaneringskomplementberedningen av
nuvarandefrånErfarenheternaprogramplaneringen.ringar i program-
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period pekar på det funnits fördelar medatt statssekreterarenstora att
varit ordförande i kommittéema bådeför mål 3 och mål

Det andra beslutsfattandet i övervakningskommittén.rör Detta
måste utformas så det stimulerar och delaktighetatt ochengagemang

berörda och myndigheter aktivtatt för detparter tar ett övergri-ansvar
pande beslutsfattandet.

Det tredje det bör säkerställas samband mellanär övervak-att ett
ningskommittén och styrelsen/ledningen för förvaltningsmyndigheten.

7.3.4 Partnerskapens sammansättning, roll och

ansvar

Oberoende vilket redovisade organisationsalternativav av ovan som
väljs det central betydelse den myndighetenär kombinerasattav nya
med aktivt partnerskap. Betydelsen fördjupa partnerskapetett påattav
alla nivåer betonas sysselsättningsriktlinjeri EU:s och lyfts fram också

kommissionen det gäller förvaltning och övervakningnärav av pro-
grammen.

Utgångspunkten för uppbyggnaden partnerskapen börav vara nuva-
rande partnerskap för mål och mål3 4. Partnerskapen bör därvid få en
sådan bredd de inkluderar företrädare för den socialaäven ekono-att
min. Vidare krävs representation för berörda myndigheter centralt och
regionalt och för kommunala på regional och lokal nivå. Denorgan
slutliga utformningen det centrala partnerskapet fastställsav av rege-
ringen i och med beslutet hur övervakningskommittén skallom vara

På regional bör denivå regionala utifrånsammansatt. parterna av rege-
ringen riktlinjerangivna självständigt kunna partnerskapensavgöra
sammansättning. innebär deDetta kan variera utifrån regionala ochatt
lokala förhållanden. de fall partnerskapenI blir så det försvårarstora att
det löpande arbetet bör kunna finna arbetsformer med arbetsut-ettman
skott följer de operativa frågorna medan partnerskapet i sinsom mer
helhet behandlar de övergripande frågorna.

En viktig fråga i vilken utsträckning partnerskapen skallärannan
delta deti formella beslutsfattandet. Samtidigt det angelägetär attsom
dessa har reellt inflytande på såväl måldokument på kriteriemaett som
för urvalet enskilda projekt förordar vi det finns tydlig rollför-attav en
delning mellan myndighetsutövning och innebärDet vipartsansvar. att
förordar bygger vidare på erfarenheterna från mål där inrikt-4att man
ningen och prioriteringarna i verksamheten i partnerskapentas upp
medan de formella besluten enskilda projekt hanteras ettom som myn-
dighetsbeslut.
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vii partnerskapenordförandeskapen attgällerdetOckså när anser
börOrdförandenfrån mål 4.erfarenheternavidare påbör byggaman

påoch det bör ankommaförvaltningsmyndighetenfrånfriståendevara
iochvice ordförandeoch ävenordförandeväljapartnerskapen att

ocksåbörPartnerskapenorganiseras.skallarbetethurövrigt bestämma
tillharderekryteringenpåverkamöjlighet somatt personeravges

regionalt.ochcentraltverksamhetenuppgift organiseraatt

nivåoch lokalregionalpåOrganisationen7.3.5

detbyggavaltharmål 4ochmål attnuvarande 3Både inom man
organisationerbaseraderegionaltutifrånarbetetlokalaochregionala
kommittéer ilokalamål finns3nuvarandeoch partnerskap. Inom

medan inomarbetsförmedlingsnämndematillhuvudsak knutna man
den loka-påorganisationformellhaft någonmål intenuvarande 4
förlitat sigutsträckningiharpraktiken stornivån. lla/kommunala man

med deoch kontakternätverk pålokalaarbetsmarknadspartemaspå
näringslivssekreterarna.kommunala

forformernautvecklamålframtida 3detinomangelägetDet attär
uppfatt-framdärvid förtsharnivån. Detlokalapå denverksamheten

helasociala ekonomin,för denföreträdare attfrånbl.a. genom-ningar,
Utredning-lokal nivå.tilldecentraliserasbordeförandeorganisationen

tillfinnsändamålsenligt. Detintedettadockbedömning är att voreens
direktkontaktergrundas påorganisationförriskoch med att somenen

centralistiskutvecklas ikannivånlokalaochnationelladenmellan
beroendealltförbliskulleorganisationenlokaladenriktning attgenom

målframtida 3detocksåsåledesförordarVi attstödet.centraladetav
regionaltutifrånlokal nivåregional ochpåverksamhetenbyggabör en

partnerskapenochorganisationenregionalaorganisation. Denbaserad
organisationlokalaochregionalasinformasjälvafrihetmåste ha att

föreligger.förutsättningarutifrån de som
förutsättningarnapeka påanledning attfinnssammanhangetdetI

länsreforrner.årensdeförändrats senasteolika länmellan genom
Skåne länochlänGötalandsVästra samman-Stockholms län, svarar

dessainaturligt treDet attbefolkning. ärSverigesför halva mantagna
speciellaifrån deutgårorganisationsmodellersökabehöverlän som

föreligger.därförhållanden som
verk-för byggafinnasmåste attdet utrymmegällerAllmänt uppatt

arbetsmarknader-lokalaochregionaladepåbehovenutifrånsamheten
och kommungränser.läns-samverkanofta överkrävsdettaFörna.
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7.3.6 Mål 3-insatser inom mål l och mål 2

Sannolikt kommer beslutet strukturfondsförordningen innebäraom att
det framtida mål 3 skall stöd utanför de områden omfattasge som av
mål 1 mål 3 samtidigt skallatt referensramutgöra för allmen ut-en
veckling mänskliga också inom mål l-ornrådena. Inom deav resurser

mål l-ornrådena kommer det således inte finnas något själv-nya att
ständigt mål 3 detta skall integreras inom målutan När det gäller det

mål finns2 oklarheter hur detta skall samspela med det målnya om nya
En trolig lösning det i de framtidaär mål Z-områdenaatt kanäven

finnas parallella mål 3-program.
För säkerställa syftet med mål dvs.att att utveckla arbetsmark-att

naden och de mänskliga på effektivt och ändamålsenligtettresurserna,
integreras detsätt, i mål krävs1 dels dessa aspekter inarbetasatt inya

programdokumenten för mål dels skapar organisatoriskaatt man
mekanismer i detta syfte. de framtidaI mål l-områdena bör därför
inrättas särskilda partnerskap kopplade till den övriga beslutsstrukturen
med uppgift arbeta med mål 3-insatser inom målatt blirDetta sär-
skilt viktigt de falli de kommande mål l-områdena omfattar hela län
vilket medför det i övrigt kommer saknasatt regionalt/länsvistatt upp-
byggda partnerskap för mål förFormema integrera mål i målatt 3 1
får därigenom särskild betydelse i de fall Sverige når framgång med sin
position de framtida mål l-områdena skall utvidgasatt förhållandei till
nuvarande mål

När det gäller relationen mellan framtida mål 3 och mål 2 dennaär
beroende de fortsatta förhandlingarna kring strukturfondsförord-av
ningen. Eftersom mål Z-områdena sannolikt inte kommer omfattaatt
hela län bör de regionala partnerskapen byggs kring detsom upp nya
mål 3 i regel också kunna fungera för mål Samti-som en resurs nya
digt bör det i planeringsdokumenten för både mål och2 mål 3nya

mål Z-områdena, dvs. områden medatt särskilt besvärliganges en
arbetsmarknad, bör lyftas fram det gäller de framtida målnär 3-insat-
serna.

7.3.7 Medfinansiering och tekniskt stöd

Kommissionens förslag till strukturfondsförordning innebär prin-attny
ciperna och beloppsgränserna för medfinansiering för det framtida mål
3 i huvudsak blir oförändrade jämfört med nuvarande mål och3 mål 4.
När det gäller medñnansieringen för nuvarande mål har3 huvuddelen

denna skett arbetsmarknadsmedel där utbildningsbidragenav genom
spelat den dominerande rollen. insatsernaFör inom mål 4 har medfi-
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delsstatsbudgeten,anslag översäkerställtsdelsnansieringen genom
därmedochtidanställdasställt deberörda arbetsgivareattgenom
sida.från företagensmedfinansieringtill förfogandederas löner som

smidigafinnamåldet 3förnödvändigt inomDet attär nyaramen
medfinansieringengällerdetNärmedfinansieringen.former för genom

reglerasärskilt viktigfrågaarbetsmarknadsmedel blir denna att manom
Arbetsmarknadsverket. Försidanvidorganisationsmodellväljer aven

förformerfinnabörutbildningsbehov prövas attolikatillgodose enatt
dehand viaförstai ersätt-utbildningspolitikenviamedfinansiering

Kunskapslyftet i denochKOMVUXideltagarnaförutgårningar som
mål 3.detåtgärder inomingår iutbildningsinsatserdel dessa nyasom

frågan iaktualiseratshararbeteutredningensför omInom ramen
ideellt arbetetillgodoräknamöjligtskalldet attutsträckningvilken vara

utsträckning inomvisssker iSåmedfinansiering.nationell nuva-som
till denkoppladeprojektföraktualitetsärskildharmål Fråganrande
bered-fortsattai detanalyserasbör närmareekonomin. Dennasociala

målinförningsarbetet nya
aktiviteteroch destrateginföreslagnadensäkerställa somFör attatt

stödetdelkanframgångsrikablirmål 3detskall stödjas avennyaav
bl.a.gällerstöd.tekniskt Detför s.k.användassocialfondenfrån sam-

inforrna-central nivå,ochregionallokal,påförvaltningochordning
detproblemutvärdering. Ett närochuppföljningochtionsspridning
detbegränsningarnavarit närharmål 4ochmål 3nuvarandegäller

kostnaderfinansieraförstödettekniska attdetanvända somgäller att
Detpartnerskapen. ärarbete itillanslutning parternasiuppkommer

lösning ibättreoch fåruppmärksammasfrågadennaangeläget enatt
detviktigtocksåprogramperioden. Det attärdentillanslutning nya
ochinformations-förutnyttjaskanutsträckningökadstödet itekniska

framgångs-frånerfarenheternaspridaförutbildningsinsatser samt att
utnyttjasvidarestödet börtekniskaDetarbetsformer.projekt ochrika

genomförandeorgani-både ijämställdhetskunskaperbyggaför att upp
projekt.olikaochsationen inom

kontrollenochförvaltningenekonomiska7.3.8 Den

detbetonasstrukturfondsförordningen atttillförslagkommissionensI
finansiellaför denansvarigahandförstai ärmedlemsstaternaär som

kravdetaljeradeökade ochförordningenställs iSamtidigtkontrollen.
kontrollen.finansielladenutformningenpå av

finansi-för denformernapreciserarytterligaremed EUParallellt att
utfommingenkritikbetydande motSverigefinns i avkontrollenella en

programperio-nuvarandedenunderkontrollekonomiskförsystemen
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den. Det gäller främst den kontroll sker på regional nivå inom målsom
3 och mål 4 parallellt med den kontroll utförs utbetalningsfunk-som av
tionen inom AMS Ekonomitjänster.

Även hel del de kritiska synpunkter riktas denom en av motsom
nuvarande ordningen har åtgärdats under tid det angelägetär attsenare
firma smidigare och effektivare fonner för den ekonomiska kontrollen
för det framtida mål 3 jämfört med vad gäller för nuvarande mål 3som
och mål 4. Samtidigt måste denna tillgodose de krav uppställssom av
EU. Utgångspunkten för uppbyggnaden den finansiella förvaltning-av

och kontrollen bör därför de uppfyller de kraven att ställs ivara som
EG:s regelverk eftersom Sverige under alla förhållanden skyldigär att
uppfylla sina åtaganden EU.gentemot

Ett viktigt krav på den finansiella förvaltningen denär att rättger
signaler till projektägama. Exempelvis bör de nuvarande reglerna för
förskott, redovisning avslutade projekt förenklas. Förbudetav m.m.

förskott EU-bidragenmot böratt bort. Dettatas nationellge ärav en
bestämmelse inte följer EG:s regelverk. För varje beviljatsom av pro-
jekt bör plan hur utbetalningarnaupprättas över skall ske och i denen
skall finnas möjlighet efter särskild prövningatt bevilja förskott.en en
Förskottsmöjligheten har särskilt betydelse för föreningarstor och and-

organisationer normalt saknar insatskapital, bl.a.egetra inom densom
sociala ekonomin. Rekvireringen EU-bidrag bör underlättasävenav

det normalt bör tillräckligtatt projektägaren kangenom att redo-vara
visa projektets upparbetade kostnader vilket i princip möjligt redanär
med dagens regelsystem.

Vidare krävs ändring i den svenska förordningen stöd frånen om
EG:s strukturfonder. Nuvarande bestämmelser innebär projektäga-att

kan bli återbetalningsskyldig för redan beviljat stöd de fallett i deren
handläggande myndigheterna olika bedömningargör projektett ärom
förenligt med EG:s regelverk. Projektägaren måste kunna lita på det
beslut fattas svensk myndighet. fallI de det efterhandsom i visarav en
sig projektet faller utanför EG:satt regelverk bör hela projektet finansi-

nationella medel. Samtidigt måste det givetvis finnaseras genom en
skyldighet återbetala stödet i de fall medlen heltatt eller delvis inte ut-
nyttjas eller i samband med oegentligheter eller bedrägerier.

7.3.9 Gemenskapsinitiativet

Oberoende vilken organisationslösning väljer för mål bör3av man nya
gemenskapsinitiativet organisatoriskt samordnas med denna. En sådan
koppling kan underlätta framtagandet relevanta projekt, breddaav
underlagen för projekten, underlätta spridningen erfarenheterna ochav
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samarbetet.transnationelladetmöjliga nyttadärmed dra största av
ipartnerskapenregionaladesamtidigt engagerasförutsätter attDetta

arbetet.
nuvarandedenfrånerfarenheternautifrånförordar vi, pro-Däremot

förövervakningskommittéfinnasbördet separatgramperioden, att en
också sammansätt-motiverar attgemenskapsinitiativet. Detdet nya

Diskrimineringsom-börsig åt,skiljakan t.ex.kommittéemaningen av
förövervakningskommittén Access.ingå ibudsmannen

kommittédirektivenDe7.4 gemensamma
samtligatilldirektivregeringensbeaktaarbetesittskall iUtredningenl

dir.åtagandenoffentligautredare prövasärskilda attochkommittéer
1992:50,dir. attkonsekvenserregionalpolitiskaredovisa1994:23, att

1994:124dir. samt attkonsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa
brottsförebyggandedetochbrottslighetenförkonsekvensernaredovisa

1996:49.dir.arbetet
for-ochinriktningtillförslaglämnauppdrag ärUtredningens att
ochmål 3detförframtagandet nyttför ett nyaprogramavmerna

undersocialfondEG:sfinansierasskallgemenskapsinitiativet, avsom
for-socialfondenfrånFinansieringen2000-2006.programperiodnästa

ikravenbeaktasmåsteDärvidmedfinansiering.nationellutsätter en
storlekutgifternasoffentligaadditionalitet. DeröranderegelverkEG:s

ochkommissionenochmedlemsstaternafastställas gemensamtskall av
till minstuppgåprincipiförslag sammakommissionensenligtskall

programperioden.föregåendedenunderbelopp som
detbeaktasbörvad närförslaglämnaocksåskallUtredaren somom

gemenskapsinitiati-detochmål 3detorganisationengäller nyanyaav
ekonomiskadebehandlaförutgångspunkt ramarnaattnaturligEnvet.

admi-förkostnadernanuvarandedeorganisationen ärdenför nya
ochAdaptgemenskapsinitiativenochmål 4målnistrationen av

peka påanledning attfinns attsammanhangetdetIEmployment.
varitmålinledningsskedetsärskilt igenomförandeorganisationen, av

pårestriktiva attkommissionenspåunderdimensionerad synsamt
tjänstemän.anställdaoffentligtfinansieraTA-medel föranvända att

utred-förordarkonsekvensernaregionalpolitiskadegällerdetNär
ochregionalutveckladfårorganisationenframtidadenningen enattl

fastlagda må-riksdagenmed delinjeiliggervilketdimensionlokal av
tilldirektanknyterförslagUtredningensregionalpolitiken.förlen

till-därigenomstödjerochtillväxtavtalenregionalademedarbetet
växtpolitiken.
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frågaI de jämställdhetspolitiska konsekvenserna förordar utred-om
ningen integrerade jämställdhetsinsatser. Detta förutsätter dock deatt
konkreta åtgärder fårgenomförs tydligare j ämställdhetsproñlsom änen
under nuvarande programperiod detta följssamt att löpande underupp
programperioden.

Vad gäller konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyg-
gande arbetet bygger redan kommissionens förslag för nästa program-
period på förenkling och koncentration insatserna i kombinationen av
med utvecklad finansiell kontroll vilket bör underlätta det brotts-en
förebyggande arbetet. Utredningen har i sina förslag följt dessaupp
intentioner lyfta fram behovetatt finna smidigare ochattgenom av
effektivare former för den ekonomiska kontrollen för det framtida mål
3 jämfört med vad gäller för nuvarande mål 3 och mål 4.som
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Dir.

1998:76EG:sinommål 3Inriktning m.m.av

programperiodunderstrukturfonder nästa

2000-2006

september 1998.denregeringssammanträdet 17Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

programperiodinforuppgiftmedtillkallas nästautredare attsärskildEn
förinriktningdelsföreslåstrukturfonder nyttettinom EU:s programav

delsfram,skalldetför hur tasprogrammetdels formermål nya
fororganisationen programmetdenbeaktas ibörockså vad nyasom

Motsvarandeprogramperiod.innevarandefrånerfarenheternautifrån
socialfon-inomgemenskapsinitiativetfor detskall lämnasförslag nya

innevarandeerfarenheternaanalyseraskallden. Utredaren program-av
ochanalyseramedlemsstaterandraantal samtochperiod Sverigei ett

målförorganisationennuvarandedenerfarenheternautvärdera av
Adapt.ochEmploymentmål 4 samt

1999.februariden 26skall redovisasUtredningsuppdraget senast

Bakgrund

deniSverigedeltarunionenEuropeiskaimedlemskapetGenom
EG:sviafinansierasstrukturpolitikochregional- somgemensamma

jordbruksfondenregionalfonden,socialfonden,strukturfonder. Dessa är
frånmedlengäller detperiodinnevarande attñskefpnden. Föroch av

regional- ochmål förolikatill90dessa fonder procentavsätts sexca
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strukturpolitiken, 9 till antal gemenskapsinitiativ och 1procent ett pro—
till s.k. pilotprojekt.cent

Aktuella mål för Sverige är:
Mål 2 Omvandling med industriellregioner tillbakagång,av-
Mål 3 Bekämpning långtids- och ungdomsarbetslöshet,av-

-Mål 4 Kompetensutveckling anställda,av
Mål 5a Lantbrukets och fiskets omstrukturering och modernisering,-
Mål b Utveckling5 landsbygden samtav-
Mål 6 Utveckling glest befolkade områden.av-

Europeiska socialfonden, i första hand omfattar mål 3 och målsom
utgår från individen och skall bidra till utveckling mänskligaav resur-

i vid mening. Den inriktas bl.a. åtgärderpå syftar till för-attser som
bättra möjligheterna för arbetslösa få arbete, skapa lika förutsätt-att
ningar på arbetsmarknaden och medverka till kompetensutveckling.

Mål syftar3 till slussa ungdomarin på arbetsmarknaden,att
bekämpa långtidsarbetslösheten och demintegrera riskerar att ute-som
slutas från arbetsmarknaden. Mål 3-programmet administreras av
Arbetsmarknadsverket.

Mål syftar4 till åstadkomma förnyelse arbetsorganisation ochatt av
ökad kompetensutveckling företaghos och anställda. Mål 4-program-

administreras Svenska EU-programkontoret för utbildningmet ochav
kompetensutveckling.

socialfondenInom finns också två gemenskapsinitiativ, nämligen
Employment och Adapt.

Employment har till syfte transnationella utvecklings-att genom
projekt öka jämställdheten på arbetsmarknaden och förbättra möjlig-
heterna till arbete för arbetshandikappade, invandrare och flyktingar

ungdomar.samt
Adapt syftar till transnationella utvecklingsprojektatt genom

underlätta för anställda klara arbetsmarknadens förändrade krav,att
skapa arbetstillfällen och stärka företagens konkurrensförmåga.nya

Employment och Adapt administreras Svenska EU-program-av
kontoret for utbildning och kompetensutveckling.

Regeringen februarihar den 28 1998 Statskontoret i uppdraggett att
utvärdera Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompe-
tensutveckling och dess verksamhet. Syftet regeringen under-är att ge
lag för framtida ställningstaganden hur den generationens EU-om nya

inom myndighetens ansvarsområden och närliggande verk-program
samhet bör organiseras. Uppdraget skall redovisas den 15 oktober
1998.
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år 1999programperiod löper vid utgångennuvarandeInnan ut av
strukturpolitik förregional- ochEU:sbeslut fattasmåste ett nytt om

närvarande2000-2006. Förårenomfattarprogramperiodnästa som
förregelverkmed förslag tillarbetebl.a.pågår inom EU ett nyttett

dennadeltar iEG-kommissionen. Sverigeframlagtstrukturpolitiken av
medlemsstater.med övrigatillsammansministerrådetberedning i

för beslutråd. TidpunktenEuropeiska unionensBeslutande ärorgan
halvåretförsta 1999.beräknat tillregelverketdet ärnyaom

nuvaranderegelverk skall deförslag tillkommissionensEnligt nytt
måltill mål. 3reduceras Detprogramperiodmålen for trenästa nyasex

ochstödja anpassningensyfta tillsocialfonden ochskall omfattas attav
gäller utbildning,detpolitiken ochmoderniseringen närsystemenav

gemenskapsinitiativet inomsysselsättning.och Detyrkesutbildning nya
förmedlemsstaternamellansamarbetepå attsocialfonden inriktas

det gällerdiskrimineringbekämpametoder för närutveckla attnya
arbetsmarknaden.in påkommamöjligheterna att

Uppdraget

ochförslag till inriktningredovisaskalluppgiftUtredarens attvara
horisontellaför detframtagandetforformerna ett nytt program nyaav

skall finansierasgemenskapsinitiativet,mål och det3 avsomnya
programperiod 2000-2006.undersocialfonden nästa

skallanalys och utvärderingutifrån denockså,skallUtredaren som
organisa-beaktas det gällervad börförslag närlämnagöras, somom

gemenskapsinitiativet.detochmåldet 3tionen nyanyaav

utgångspunkter:på följandeskall grundasFörslagen
struktur-forgrundskallsysselsättningsriktlinjer utgöraEU:s en0

politiken.
strukturstödetforregelverktillförslagEG-kommissionens nyttI

EU.pågår inomförslagetberedningoch deninom EU somav
gemenskapsinitiativetdetochmål 3mellan detSambandet nyanya0

utbildningspoli-arbetsmarknads- ochnationellaoch densidanå ena
åhandlingsplanernanationellade årligaocholika nivåertiken på

förstärkaskallskall insatsernaInriktningensidan.den andra attvara
före-mellan detsambandenbelysaocksåskallvarandra. Utredaren

strukturfonds-avgränsadegeografisktmål och deslagna 3nya
utbildningsprogrammen.deochmål 1 samt nyaprogrammen,

arbetslivetkompetensutveckling idenFörslagen i rapport somom0
till arbets-överlämnatharkompetensutvecklingförarbetsgruppen

1998.septemberimarknadsministern
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Att samordningen strukturfondsprogrammellan och utbildnings-0
bör förbättras.program

Intresset lokal förankring utifrån nationella och regionala förhål-0 av
landen. detta detI sammanhang viktigt belysa frågorär att rörsom
partnerskapets sammansättning, roller och ansvar.

Utredaren skall vidare redovisa de erfarenheter vilkaparterna,som
ingått i kommittéer på regional och central förnivå mål mål mål 6

för Employment och Adapt gjort under innevarandesamt program-
period. skall utredaren analyseraDessutom de erfarenheter kansom
dras den nuvarande organisationen för ovanståendeav program.

Utredaren skall vidare beakta Statskontorets utvärdering Svenskaav
EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling.

Utredaren skall också del erfarenheter gjorts i andrata av som
medlemsstater, särskilt Danmark, Finland, Storbritannien och
Östenike.

Genomförandet utredningsuppdragetav

Utredningsuppdraget skall utföras i kontakt med denära parter som nu
ingår i berörda kommittéer.

Utredaren skall samlaremissmöten in synpunkter från allagenom
berörda aktörer.

Utredaren skall vidare följande:samråda med
Arbetsmarknadsverket och övriga centrala fondmyndigheter, Hög-0 l
skoleverket, Svenska EU-programkontoret för utbildning och
kompetensutveckling Riksrevisionsverket, Statskontoret ochsamt
EU-Bedrägeridelegationen.
Den beredningsgrupp för strukturfondsfrågor inrättad inomär0 som
Regeringskansliet.
Den arbetsgrupp inom Regeringskansliet bereder regeringens0 som
ståndpunkter inför förhandlingarna i ministerrådet beträffande EG-
kommissionens förslag till regelverk för strukturpolitiken.ett nytt
Den arbetsgrupp tillsatts inom Regeringskansliet för för-att0 som
bereda svenska ståndpunkter detill utbildningsprogrammen.nya

särskildeDen utredaren regeringen för lämna förslagutsett att0 som
till genomförande geografiskt avgränsade strukturfondsprogramav
under perioden 2000-2006.

Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
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dir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenser1994:23, redovisa attatt
1994:124konsekvenser dir.jämställdhetspolitiskaredovisa samt att
brottsförebyggandeoch detbrottslighetenforredovisa konsekvenserna

1996:49.arbetet dir.

uppdragetRedovisning av

den 26 februari 1999.skall redovisasUtredningsarbetet senast

Arbetsmarknadsdepartementet

6 19-0271Utveckling
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Finland,Danmark,iinitiativen
ÖsterrikeochStorbritannien

kommandeochpågåendeunder

programperiod

gemenskapsinitiativ,och demål mål 4beskrivsbilagadennaI som
underSocialfonden ESFEuropeiskamedel frånmedfinansieras

ochFinland, StorbritannienDanmark,programperiod ipågående
införÖsterrike. också planernabeskrivsland nästaUnder varje pro-

2000-2006.gramperiod, år
genomfördaintervjueruppgifterna påbyggeringetDär annat anges,

telefonintervjuer1999,början samtKöpenhamn iochHelsingforsi av
EU-kommis-och frånländernade beskrivnamaterial frånskriftligtpå

sionen.
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Danmark

syfteI förbättra situationen på arbetsmarknadenatt i Danmark ge-
nomfördes första1994 omfattandei arbetsmarknadsreform.steget en
Reformen innebar huvudsaki gick från relativt passiv tillatt man en en

aktiv arbetsmarknadspolitik. decentraliseradeMan också ansvaretmer
for genomförandet arbetsmarknadspolitiken ytterligare.av

Ungdomarnas situation uppmärksammades särskilt i reformen. Man
införde aktiveringskrav på ungdomar inom månader efter dett.ex. tre

de blivit arbetslösa. Motsvarande tid för månader.att ärvuxna sex
Genom reformen och den positiva utvecklingen efterfrågan påav
arbetskraft inom många sektorer i Danmark har arbetslösheten minskat
betydligt de åren.senaste

Pågående programperiod

Samma arbetsmarknadsreformenår genomfördes, påbörjadessom
också den innevarande programperioden för ESF-finansierade insatser i
Danmark. Socialfonden, den strukturfonden i Danmark,är störstasom
täcker hela landet. Under programperioden, 1994-1999, uppgår finan-

mkr.sieringen från ESF till 400 miljoner ECU 3 400 De insatserca
finansieras ESF-medel harmed den reformerade arbetsmark-som

nadspolitiken utgångspunkt.som

Inriktning måloch omfattning 3-

Närmare 70 ESF-medlen Danmarki går till mål Detprocent mot-av
miljoner mkr.272 ECU eller 2 310 områdenTre prioriterassvarar ca ca

i mål 3-arbetet, utformas för förstärka den arbetsmarknads-attsom
reform prioriterade områdenaDenämnts ärsom ovan.

yrkesutbildning för riskerar bli långtidsarbetslösaatt0 personer som
yrkesutbildning för förungdomar underlätta deras inträde påatt0
arbetsmarknaden
yrkesutbildning för riskerar utslagning från arbets-0 personer som
marknaden.

1Växelkurs 8,50.
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konkurrenskraft på arbets-deltagarnasökaSyftet med insatserna är att
anpassadeutbildningarlängre ärinnebär oftamarknaden. Detta som

särskilda behov.enskildesoch denarbetsmarknadenpåbåde till kraven
ochmed rådgivningkombineras väg-därförkanYrkesutbildningarna

arbetsplatspraktik ellerutbildningen,efterochstöd föreledning samt
invandrare.gällerspråkutbildning

delkommer000ungefär 45 att tamedräknarMan att avpersoner
1994-1995.periodenundermål 3-insatser

mål 4omfattningochInriktning -

knappt tioAttack, procentkallasDanmark, upptarMål i4 avsom
ESF-insat-mkr.ca 340ECUmiljoner40ellerESF-medlen, nästan

tillbidranationella insatserna attdekompletteraskall genomserna
arbetsmark-förändringar påochutvecklinginformationssamhällets

föränd-förutseDanmarkmål imed 4Syftet är attallmänhet.naden i
föränd-arbetskraften till dessaochförberedaringar attsamt anpassa

stödjaringar attgenom
utbildningbristandearbetslöshethotasanställda genomavsom0
arbetslösamellanrummed jämna äranställdatidsbegränsat som0

inrik-särskiltkvalifikationersinaförbättrakananställda genomsom0
dyliktochkursertade

såsomomställningsprocessenroll iviktigspelar ensompersoner0
personalansvariga.mellannivåochhög- samtchefer pålärare,

påutvecklingen1delområdenuppdelat påMål 4 treär prognoser av
eller kompetensut-utbildningnäringslivsinriktad2arbetsmarknaden,

näringslivs-utveckling3vägledningoch samtrådgivningveckling, av
arbetsmarknadsutbildningssystemen.och

kanföretaganställda itillriktadegenomgåendeInsatsema somär
organisa-ellermarknadsmässigatekniska,påverkadebliförväntas av

strukturförändringar.grundpåomställningartoriska av

gemenskapsinitiavenomfattningochInriktning -

gemenskaps-tillDanmark gåriESF-medlenUngefär åtta procent av
ungefärharAdapt-programmetdanskaADAPT. Detinitiativet samma

mål 4frånskiljer sigmåloch målgrupperinriktning genommensom
förfinnskravländer. Dettaandramedprojektsamarbetepåkravet

gemenskapsinitiativ.samtliga
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Närmare fyra ESF-medlen tillgår gemenskapsinitiativetprocent av
EMPLOYMENT, består Now, Horizon, Integrasom av programmen
och Youth.

NOW syftar till främja kvinnornas ställning på arbetsmarknadenatt
stödja ökad integration på arbetsplatserna, verkaatt för bättregenom

möjligheter förena familjeliv förvärvsarbetemed och öka breddenatt i
kvinnornas yrkesval.

Avsikten med HORIZON förbättra situationen förär arbets-att
handikappade för därigenom förhindra uppkomsten långtids-att av
arbetslöshet. Det kan sig arbetsplatsersrörat.ex. att ut-om anpassa
fornming utifrån arbetshandikappades behov och öka dessaattom

kvalifikationer.personers
INTEGRA stödjer hotas social utslagning. Härpersoner som av

prioriteras utveckling yrkesinriktad utbildning och distans-t.ex. av
arbete.

YOUTHSTART fokuserar på utveckla utbildningsmetoderatt nya
hänsyn till individuella förväntningar och förutsättningar,tar medsom

syftet förbättra ungdomars personliga och yrkesmässiga kunskap.att
Man räknar med omkring l 800 kommer delatt att tapersoner av

gemenskapsinitiativ under programperioden.

Organisation

Det danska arbetsministeriet har huvudansvaret för ESF, arbetar imen
samverkan med social- och undervisningsministeriema.nära Mål 3 och

har4 sin övervalcningskommitté med för de berördarepresentantervar
departementen och de centrala myndigheterna, på arbetsmark-parterna
naden m.fl.

förAnsvaret mål ligger hos Arbetsmarknadsstyrelsen3 AMS.
Ungefär 90 medlen fördelas regionalt, medan 10procent procentav
finns tillgängliga för regeringsinitiativ. På den regionala nivånt.ex.
finns 15 stycken s.k. ESF-utskott, med för projekthantering in-ansvar
klusive beslut projektstöd. I ESF-utskotten finns allmänheti treom
kommunala två arbetstagar- och två arbetsgivarrepre-representanter,

två från motsvarigheten till landstingensentanter, densamtpersoner
regionala arbetsfönnedlingschefen, i drag läns-stora motsvararsom
arbetsdirektören.

har framförtsDet lcritik från såväl departement arbetsmark-som
nadens det osäkert huruvida s.k. additionalitet harparter att ärom
uppnåtts eftersom befarar ESF-medlen vid tillfällenvissa harattman

kommunala tillskott. Man hävdar också frånanvänts centralt hållsom
saknar överblick vad händer regionalt.att man av som
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för del-Arbetsmarknadsstyrelsen AMSmålVad gäller 4 ansvarar
forArbejdsmarkedets Centerframtidsprognoser medanområde l

för delområdenaACIUUddannelseaktiviteterInternationale ansvarar
för Leonardo.också bl.a.2 och ACIU3. ansvarar

Danmark.i Dettaför mål 4regional organisationfinns ingenDet
arbets-påforcentralade parternaberor bl.a. på representantemaatt
centraltskall administrerasmål 4vidviktmarknaden har lagt attstor

effektiv fördelningochöverblickbådefrämjaför därigenom avatt en
medlen.

dåESF-verksamheten, ochkonstateraskanSammanfattningsvis att
myndighets-ochcentral-Danmarkimål 4-arbetet,framför allt är mer

styrd i Sverige.än

Partnerskapet

representerade iarbetsmarknadens över-parterSom ärnämnts ovan
EnligtESF-utskotten.regionaladeivakningskommittéema samt upp-

råder relativtDAArbetsgivarföreningen storDanskafrån dengift
frågoriarbetsgivarorganisationemaochmellan arbetstagar-samsyn

det intesidafrån DA:sVidare konstaterar attESF-arbetet.rör mansom
måli 3-regionala DA-representanterfåproblemnågrahar varit att

ersättning.uppdragarbetet utföra sina utanatt

medfinansieringNationell

andelencentraladenUndervisningministeriet äruppgift frånEnligt av
sker regio-medfinansieringenliten. Merpartenmedfinansieringen av

enskil-defrånkommermål 4medfmansieringen idelnalt. Den somav
föranvändaanställda kandetid,utgjortsoftaharda företagen somav

kompetensutveckling.
arbetsmarkna-påochregeringskanslietför parternaRepresentanter
Danmark inteimedñnansieringennationelladenden överens attär om

problem.inneburit någrahar större



168 Bilaga 2 Mål mål och4 gemenskapsinitiativen iDanmark... 1999:23SOU-

Kommande programperiod

Inriktning

I samverkan med danska AMS har Arbetsministeriet framtagit ett
diskussionsunderlag för arbetet med planeringen mål Under-av nya
laget utgår dels från kommissionens förordning mål som3om nya
b1.a. föreskriver ESF-insatsema skall koncentreras till deatt områden
där de kan få effekt, dels från de fyrastörst pelarna i EU:s syssel—
sättningsstrategi.

Till grund för diskussionsunderlaget ligger också den nationella
arbetsmarknadspolitiken och utvecklingen på den danska arbetsmark-
naden. Ett exempel på denna utveckling bristen på arbetskraftär i vissa
yrken varför den danska regeringen under den tiden vid flerasenaste
tillfällen behovet både ökapoängterat och utbilda arbetslcraften.attav
Ett exempel arbetslösheten bland högutbildadeannat är att inte har
minskat i utsträckning arbetslösheten för andrasamma som grupper.

Diskussionsunderlaget sammanfattas i följande matris. Horisontellt
de fyra pelarna i EU:s sysselsättningsstrategi och vertikalt grund-anges

dragen kommissionsi förordning för målnya
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Anställbarhet Anpassningsflirmiga Lika möjligheterFöretagaranda

Aktivering A3. Jobrotation AktiveringAl. Aktivering ochpraktik A4.ktiv A2.av av av
arbetslösa företagare minoriteterrbetsmarknads-
t.ex. företagspraktikförolitik
handikappade,samt
åtgärderför högutbildade
och äldre

socialaintegration .Arbetslösamed B2.Företagaremed B3. Företagens B4. IntegrationBlocial avNbch svårigheter särskildakarakteristika minoritetersärskildalika ansvar
möjligheter t.ex. flexibla arbetenför t.ex. värderingt.ex. offentliga arbeten av
7 lågutbildade handikappadeoch utländskakvalifikationerfor samt personer

mednedsattarbets- ochuppgraderingutveckling Af- enligtavnyaI förmåga danskakravredskap
Företagarutbildning C3.Kompetensutvecklingivslångt C2. C4. Lika möjligheter tilllärande Cl. Utveckling av
rådgivning töretagskonsulter,och för IT- utbildninganställbarhet arbetsmarknads-dr

stöddutbildningutbildning för samtsvaga
analyser framtidabehovavgrupper

Utveckling Lika möjligheterpåFöretagarkultur D3. D4.D1. Vidareutbildning D2.npassning av nyaav
samverkansformer,eget-kurseri arbetsmarknadenarbetslösa t.ex. starta

gymnasieskolan distansarbete.samt
Arbetsmarknadspolitisktöretagsinriktadutbild-

för invandrare forskningning
FlexiblaKvinnors E3. E4.Kvinnors likamöjligheter Arbetslösakvinnor E2.El.ika

arbetsförhållanden möjligheterföretagandet.ex. särskildainsatser
forskningsinriktadlångför kvinnor sompga
verksamhetföräldraledighettappat

kontaktenmed
arbetsmarknaden

tillmånad skickatsunder januari parternahar utDiskussionsunderlaget
andratillESF-utskottenregionalade samtarbetsmarknaden,på repre-

regionalatillförslagochsynpunkterförpartnerskapen,isentanter
danska regeringenden presenteramånad attmajIanpassningar. avser

EU-kommissionen.tilltill SPDförslagsamlatett ny
frånharframhar tagitsdiskussionsunderlagetSamtidigt mansom

Socialforskningsinstitutetuppdragitsidaoch AMSArbetsministeriet
erfarenhetersocialfondssamordnamasbaserad påfram rapportatt ta en

slutetklar iskallprojekt. Iframgångsrika rapporten, avvarasomav
förslagmedbidramöjlighetocksåsamordnamafår attfebruari 1999,

programperiod.inför nästa

Organisation

för ESF-KöpenhamnArbetsministeriet iSom nämnts ansvararovan
till AMSdelegeratGenomforandeansvaretDanmark. ärverksamheten i

ESF-utskotten.regionalatill demedlenfördelar 90 procent avsom
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AMS delornråde iockså för 1 mål 4-verksamheten, medanansvarar
Arbejdsmarkedets IntemationaleCenter for Uddannelseaktiviteter
ACIU för mål 4-verksamhet.övrigansvarar

Enligt förslag från Utbildningsministeriet kommer ACIUett att
läggas årsskiftetvid 1999/2000. Då i stället myndig-startasner en ny
het, med för samtliga utbildningsprogram med internationellansvar
anknytning. Som exempel de transnationella utbildningspro-nämns

Leonardo, Socrates Myndigheten skall också kunnagrammen m.m.
utföra uppgifterandra för EU-kommissionen, under förutsättning att
dessa uppgifter ligger inom för verksamhetsidén.ramen

Enligt Arbetsministeriet kommer ESF-verksamheten inte inlem-att
i den myndigheten. På den centrala nivån planerar attmas nya man ge

AMS samordnande roll. Medlen skall användas för arbetslösaen som
skall fortsättningeni fördelas regionalt. För närvarandeäven övervägs

de medel skall till företag och anställda skall fördelasom som
regionalt eller administreras centralt. frågaEn övervägs ärannan som
huruvida skall fortsätta använda de regionala ESF-utskottenattman
eller föra verksamheten till de regionala arbetsmarknadsrådöver som
finns landet och kortheti i beskrivs nedan.runt om som

Det finns 14 regionala arbetsmarknadsråd i Danmark. etable-De
rades led1994 i den decentraliseringsprocess dåettsom som genom-
fördes inom arbetsmarknadspolitiken. Råden består 21 representan-av

för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema i regionen, kommu-ter
och landsting ordförande rådet. Den regionalasamt utsesner en som av

arbetsförmedlingschefen, eller länsarbetsdirektören, bistår rådet.
På central finns landsarbetsmarlmadsrådnivå bestående 10ett av

arbetsgivarrepresentanter, lO arbetstagarrepresentanter 5samt repre-
för kommuner och landsting. Det centrala rådet fastställer desentanter

överordnade målen och resultatlcraven för de regionala insatserna uti-
från de och riksdag beslutat.regeringramar som

Genom mål- och deramstyming regionala råden för attansvarar
arbetsmarknadspolitiken utformas och till utvecklingen ochanpassas
behoven på den regionala arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen utför dagligaAF det arbetet inom arbetsmark-
nadspolitiken. viktigaste uppgiftenDen förmedla kontakt mellanär att
arbetslösa och arbetsgivare söker arbetskraft. AMS har ansvaretsom
för den överordnade ledningen AF.av
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Partnerskapet

såvälvillArbetsgivarföreningen DAden DanskaEnligt uppgift från
underinflytandehaarbetsgivarorganisationema störrearbetstagar- som

pågående.haft denvad underprogamperiodenden kommande än man
deldeninföra målstyming ibörocksåMan attär överens mermanom

vill ökaarbetslösa samtidigttillriktar sigmål 3 mansomsomav nya
till anställda,sigriktar atteffektiviteten de insatser t.ex.i genomsom

intresseradeuppgiftEnligtanbudsförfarande. ärinföra parterna avett
regionalatill deESF-utskottenfrånregionalaföra det ansvaretöveratt

arbetsmarknadsråden.

Finland

för finskaförhållandena denförändradesfallSovjetunionensGenom
följde efterlågkonjunkturdramatiskt Denekonomin på sätt.ett som

djuparebetydligtdärför blikorn1980-taletslutetöverhettningen i attav
under åren 1991-med 12föllBNPSverige. procenti Finland iän ca

år 1994.till 17arbetslöshetenoch över procent1993 steg
tillväxten hargodaFinland. Denökat itillväxtenharSedan 1994

ochmed 4,6sysselsättningen procentökningmöjliggjort enaven
procentenheter.med drygtarbetslösheten 3denminskning öppnaav

1998/99 till llårsskiftetviduppgickarbetslöshetenDen öppna ca
procent.

riskerarmedproblemfortfarandedockharMan stora somgrupper
social utslagning.långtidsarbetslöshet och

programperiodPågående

tillsyftarolika insatserfinansierarESFSocialfondenEuropeiska som
camiljoner ECUmed drygt 600Finland,arbetskraften iutvecklaatt
43dessa gårprogramperioden. Av merparten,undermkr5 100 ca

måltilltill mål 14går18 procentmåltill Närmare procentprocent,
finansierargemenskapsinitiativen. Restentillmycketoch ungefär lika4

och 5b-insatser.mål 2-

mål 3omfattningInriktning och -

långtidsarbetslöshetochungdoms-motverkainriktat påMål 3 attär
mänsk-utvecklaGrundtankenutslagning. ärsocial attförhindrasamt
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liga så färdighetermänniskornas arbetsmarkna-att motsvararresurser
dens och arbetslivets krav.

Följande mål och medel gäller för arbetet i Finland.

Mål
Att förhindra långtidsarbetslöshet och med hjälp individuellatt av ser-
vice stödja sysselsättningsmöjlighetema för varit arbets-personer som
lösa längre tid.en

Medel
Skräddarsydd service och åtgärder utgår från individuella0 som
behov, i form rådgivning, vägledning, utbildning, arbets-t.ex. av
praktik, arbetsprövning eller rehabilitering. Serviceinsatserna plane-

och genomförs under medverkan flera olika myndigheter.ras av
Bedömning arbetsförmågan eller de yrkesmässiga möjligheterna0 av

Mål
främjaAtt den ekonomiska tillväxten stödja uppkomstenattgenom av
arbetsplatser och utveckla kunnandet inom små ochattnya genom

medelstora företag.

Medel
Utbildning för företagsutveckling.specialister Det kan t.ex. röra0 av
sig marknadsföring, kvalitetsfrågor, internationalisering ochom
miljöfrågor.

ÅtgärderUtbildning och förberedelser för företagande. kan bestå0 av
bedömning affärsidén, klarläggning möjligheterna bildaattav av
nätverk eget-bidrag. Man ocksåsamt ett starta testar personens
lämplighet för företagande, idéermotiv, och personligat.ex. egen-
skaper.

Mål
förhindraAtt icke-yrkeskunniga slås från arbetslivetatt ut samt att

underlätta sysselsättningen utexaminerade med yrkesutbild-av unga
ning. Målgrupper arbetslösa ungdomar under 25 år saknarär som
yrkesutbildning, har avbrutit sin skolgång eller klarat sig dåligt skolani

ungdomar på från skolan i arbetslivet.samt är väg utsom

Medel
Genom exempelvis verkstads- och lärlingsavtal skapar alterna-0 man
tiva utbildningsvägar för arbetslösa ungdomar ordnar arbets-samt



Danmark... 173gemenskapsinitiativenoch imål 4MålBilaga 2SOU 1999:23 -

fort-delta iföroch motivationvägledning attpraktik, aktivering,
bildning.

del iungefär 00097 att taprogramperioden kommerUnder avpersoner
januariIESF.delñnansierasåtgärderolikadenågon genomsomav

S-åtgärd.målnågondeltagit i000totalt 90hade1999 personerca
varit jämn.harbland dessaKönsfördelningen

mål 4omfattningInriktning och ~

arbets-forprojektstödsFinland attimål 4-programmetMed hjälp av
företagmedelstoraochsmåvidarbetsförmågaochkunnandekraftens

samhälle.förändrerligtiutmaningarna ettochfrämjasskall motsvara
utbildningförskall producerasidéerochmetoderAvsikten är att nya

principenutifrånarbetskraftensysselsattadenutveckling omoch av
ba-tillväxtutvecklingsstrategin ärilärande. Kärnan somlivslångt en

kunnande.påsigserar
prioriteras.områdenandeFölj

arbetsmarkna-arbetslivet,gällerförändringarFöregripande somav0
kravyrkesmässigaden samt

utveck-framtidadeninformationproduceraProjekten förväntas om
utvecklaarbetslivetutbildningsbehov i samtochförändringarlingen,

utveckling.dennametoder för mötaatt

rådgivningochvägledningomskolning,ochYrkesutbildning0
medföretagmedelstoraochsmåvidarbetskraftenutvecklaSyftet är att

livslångtidénpåsiggrundar ettinlärningsmetoderhjälp omsomav
strategiföretagenstillpersonalutvecldingkopplaMåletlärarande. är att

affärsverksamhet.för

innovationsstrukturerochkunskaps-Utveckling av0
utvärderingenochtillämpningenuppkomsten, avfrämjaSyftet är att

arbetar,förutvecklingsstrukturerochinlärningsmetoder sompersoner
personalför företagens samthosförmåganöka ansvararsompersoner

teknologi.användandetöka av ny

medelstoraochvid småanställdamål ärfor 4-programmetMålgrupper
nyckelpersonerochyrkesidkareföretagare,anställda,företag l-249

iföretagmedelstora samtochsmåför personersektorninom
företag.medelstoraochsmåvidutvecklingsgrupperochutbildnings-
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förutsättningarUnder vissa kan anställda inom den kommunala
sektom ingå i målgruppen. gällerDetsamma producerarpersoner som
utbildnings- eller utvecklingstjänster för små och medelstora företag.

Vid programperiodens inledning målsättningen 36 000attvar
skulle omfattas mål 4-stöd. Eftersom intresset harpersoner varitav
förväntat ochstörre utbildningarnaän kortare och därmed billigare än

beräknat har målet reviderats till 88 000 T.o.m. januari 1999personer.
hade 90 000 tagit delöver någon mål 4-åtgärd. Betydligtpersoner av

och färre kvinnor beräknatmän har deltagit.än
Under gjordes1998 förändringarvissa i mål 4-arbetet.sommaren

Förändringarna syftade framför allt till minska antalet mycketatt små
projekt. Samtidigt startades s.k. Expertcentra, rikstäckandeett nytt,som
mål 4-program. Det finns totalt 25 i Finland med olikaexpertcentranu
inriktning, bioteknik, marknadsföring och media.t.ex. Deras uppgift är

stöd och råd till företag förstärka kopplingenatt mellan företagsamtge
och universitet/högskolor.

Inriktning och omfattning gemenskapsinitiativ-

I arbetet med gemenskapsinitiativet ADAPT i Finland prioriteras
följ ande områden

Internationalisering små och medelstora företag0 av
Främjande distansarbeteav
Främjande nätverk och kvalitetshöjningarav
Utarbetande utvärderingsmetoderav
Främjande införandet teknik i företag.av av ny

Nästan l4 stödet från i FinlandESF går till gemenskaps-procent av
initiativet Employment, omfattar Now, Horizon,som programmen
Integra och Youthstart.

NOW syftar till främja kvinnornas ställning på arbetsplatsernaatt
och hjälpa dem balansera förvärvsarbete med familjeliv,att medan
HORIZON stödjer yrkesutbildning och metodutveckling för funktions-
hindrade. kanDet gälla metodutveckling för synskadade,t.ex. utveck-
lingshämmade och andra svårt handikappade utbildningsamt av exper-

för denna verksamhet.ter INTEGRA riktar sig till påsvaga grupper
arbetsmarknaden, invandrare, flyktingar och långtidsarbetslösa.t.ex.
Genom utbildning och arbetspraktik skall dessa möjlighetergruppers

sig in på arbetsmarknaden ökas.att ta YOUTHSTART, slutligen, syftar
till förse ungdomar avbrutit sin utbildningatt med vägledning,som
yrkesutbildning och arbetsplatspraktik. kanDet sigt.ex. röra om pro-
jekt motiverar till fortsatta studier och syftar till utvecklasom att per-
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ungdomarpassivatillfrämstriktar sig somProjektensonligt ansvar.
marginaliseras.riskerar att

Employmentprojekt.ideltagit00018Totalt har närmare personer
Irland.ochTysklandsamverkansländema ärpopuläraDe mest

medfinansieringNationell

budgeteradmedfinansieringenoffentligadenhelaprincipFinland iI är
parlamentet.beslutadföljaktligenochstadsbudgeteni av

Organisation

Centralt

omfattandegenomgåttharförvaltningenoffentligafinskaDen
förvaltningsmyndig-centralaFlertaletl990-talet.underförändringar
arbetsuppgifter. Denedskumaradikaltfåttelleravvecklatsharheter

till ministe-överförtsbehålla, harnödvändiga attuppgifter ansettssom
nivåkommunalochregionaltillellerriema

EG:sgenomförandetstyrningenstatliga avcentrala,Den av
påliggerFondansvaretSverige.iFinlandhårdare i änstrukturfonder är

skogsbruksministeriet.ochJord-ochArbets-Inrikes-,departement:tre
harArbetsministerietroll.samordnandeharInrikesministeriet en

gemenskapsinitiativen.inklför ESF,ansvaret

Regionalt

Arbets-nivå:regionalpåförvaltningsenheterharMinisterierna egna
länsstyrelsermiljöcentraler,TE-centraler,näringscentralerkrafts- och

ochfrämjauppgiftTE-centraler, är atttotalt 15finnsDet varsm.m.
all-ochtill företagserviceutvecklingen,regionaladenkoordinera ge

struktur-handläggningennivå istatligregional avmänhet utgörasamt
fondsärenden.

regelfattasstrukturfondemafrånstödbesluten somformellaDe om
långsiktigaellerRiksomfattande, storaTE-centralerna.statligadeil

l ocksåTE-centralerna ärministerium.ibeslutasockså ettprojekt kan
l

strukturfonder.EG:sadministration2 Sveriges1998:54RRV av
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föransvariga projekten, dvs. handlägger utbetalningarna, följer ochupp
kontrollerar.

Regionalt/lokalt

I Finland finns 455 kommuner, bildar samkommuner for olikasom
ändamål. De betydelsefulla kommunala samarbetsorganenmest är
landskapsförbunden och sjukvårdsdistiikten. Det finns 19 landskaps-

Ålandsförbund landskapsstyrelse. På uppdragsamt fungerarstatenav
landskapsförbunden regionala utvecklingsmyndigheter. Dettasom
gäller såväl den nationella regionalpolitiken den utvecklingsom som
delñnansieras med medel från EU:s strukturfonder.

Landskapsförbunden genomför strukturfondsprogrammen, vilket
innebär de planerar, koordinerar, bereder, förordaratt och i vissa fall
godkänner projekt inom för respektive förbunds mål- ochramen pro-
gramdokument.

Projekthantering

Ansökningar stöd från EU:s strukturfonder kan lämnas till land-om
skapsförbund, TE-centraler eller ministerier. Den organisation som
tagit ansökan skyldig till denemot är kommer tillatt att rätten se
instans.

Kontroll ansökan reglergörs generella för bådemot är EU-av som
och nationella stöd. finskaDet regeringskansliet har utfärdat före-
skrifter hur regelverket skall tillämpas till exempel angåendeom
förskott, lönebikostnader, avskrivningar, dokumentation ochmoms,
uppföljning.

Beslut ESF-stöd till projekt fattas den regionala TE-centralenom av
består statliga Beslut vissa projekt kanrepresentanter.som storaav om

också i Arbetsmarknadsministeriet. Beslut fattastas normalt inom tre
månader, ofta snabbare.

Samtidigt fattar beslut ESF-stöd till projekt beslutarsom man om
den nationella medñnansieringen. Huvuddelen den natio-man om av

nella medñnansieringen budgeterad i stadsbudgeten.är Besluten är ett-
åriga eftersom Riksdagens beslut statsbudgeten för år iett taget.avser

Utbetalning från ministerier, TE-centralergörs eller landskaps-
förbund.

Kontroll projekten utförs två från Inrikesdeparte-av av personer
inhyrda revisorer.mentet samt av
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Partnerskapet

fram dedels ideltagitpartnerskapet att tacentral harPå nivå program-
gångunder arbetetsdelsmålen,olikadeförgällerdokument som nu

övervakningskommittén.centralai denmedverkaattgenom
begränsadegeografisktför derådregionalafinnsnivåregionalPå

iföljaktligen intedeltarPartnerskapetoch 4.målför 3målen, intemen
4-projekt.ochmålmedel till 3-beviljandebeslut avom

politikennationelladentillKopplingen

1998/99 initie-under vinternhararbetsmarknadsministerietfinskaDet
ESF-verksamheten tillexempel frångodaöverföraförarbete attettrat

Arbets-15politikområden. Deolikapåverksamhetennationelladen
beskriv-och skicka inskall väljanäringslivscentralerna utkrafts- och

varjePåområden.respektivesinaprojekten ide bästaningar av
där-utvärderingsgrupperskallESF-frågorberörsministerium avsom

utvaldafrån deMetoderprojekten.bästadebästadeväljaefter ut av
verksamheten.ordinariedenförsök ianvändas påprojekten kommer att

programperiodKommande

Förberedelser

FinlandistrukturfondsprogrammenförInrikesministeriet me-ansvarar
ESF-program-förberedelsernaförArbetsministerietdan avansvarar

ochministeriermed olika partersamarbeteiFörberedelserna görsmen.
arbetsmarknaden.på

Inriktning

nyaESF-programmmenför deförberedelsernaförprojektplanEn nya
Arbets-utarbetatsharEqualgemenskapsinitiativetochmål av3
Finlandhelaför iESFpolitiskskallplanenEnligtministeriet. ramen

delar,olikautarbetas iskallRamen varavklar sluteti sexmars.avvara
artikelESF-förordningentillutkastfrånutgårförstade fem

förebyggasyftearbetsmarknadspolitik i attaktivUtveckling enav0
till arbete.övergångenunderlättaocharbetslöshet

arbetsmarknaden.påmöjligheterlikaFrämjande av0



178 Bilaga 2 Mål mål gemenskapsinitiativenoch4 iDanmark... SOU 1999:23-

Utveckling utbildningssystemstudie- och led i livslångtettav som
lärande.
Ökning tillgången yrkeskunnigpå och utbildad arbetskraft.av
Ökning kvinnors deltagande i arbetslivet.av
Förstärkning kopplingen mellan de nationella handlingsplanernaav
och ESF-programmen.

Utifrån den politiska ESF-ramen skall för mål 2 och 3 samtprogram
gemenskapsinitiativet Equal utarbetas. Dessutom skall förett program
förberedelserna verkställandet fram. I arbetettasav av programmen
skall olika intressegrupper representerade. Programmen skall för-vara
handlas med Kommissionen under hösten, så projekten kanatt sättas
igång börjani år.nästaav

slutetI januari finns1999 det inga uppgifter detaljer iav om pro-
finns hellerDet inga uppgifter eventuella organisatoriskagrammen. om

förändringar.

Storbritannien

Trots Storbritannien hade starkare sysselsättningsölmingatt änen
EU-ländema under hela 1980-talet,merparten arbetslösheten iav var

början 1990-talet högre under tidigare lågkonjunkturenän Mellanav
1990 och föll1993 sysselsättningen dessutom med omkring 2 000 000
arbetstillfällen vilket medförde arbetslöshet på 2,9 miljoner ien ca
början 1993. Under enda år ökade långtidsarbetslöshetenett medav

30närmare Detta utgångsläget programdokumentetprocent. när förvar
perioden 1994-1999 arbetades fram i Storbritannien.

Pågående programperiod

Under programperioden 1994-1999 finansierar ESF projekt i Stor-
britannien med miljoner750 caECU 6närmare 375 mkr.

Inriktning måloch omfattning 3-

Under pågående programperiod har arbetat utifrån tvåman program-
dokument SPD för mål förstaDet programdokumentet avsåg tiden
1994-1996 och det andra 1997-1999. skiljerDe sig åt framför allt
såtillvida deni lägger Vikt vid koncentrationatt större påman senare
områden där ESF-medlen har effekt.störst
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3-projekt.till målgårStorbritannienÖver iESF-medlenhälften av
första handiMålgruppema är

särskilt demånader,arbetslösa i änvarit somPersoner sexmersom0
50 år.och/elleryrkesutbildning är överefterfrågadsaknar

speciellt påfokuserasHärår.under 25ungdomarArbetslösa ung-0
och saknarutbildningnågongårinte16-18 åråldrarnadomar i som

yrkeserfarenhet.ochyrkesutbildningbåde
minoriteter,etniskaföräldrar,ensamståendeArbetshandikappade,0

avfolkningsområden.bor iochkriminellaf.d. personer som

Mål 3 iochkvinnormellan män.jämställdhetocksåfrämjarMål 3
ochHighlandsNordirland,landet samthelatäcker utomStorbritannien

för målinom3-stödetmålSkottland, därIslands i ramenges

mål 4omfattningochInriktning -

sittandedenvalde1994startadeprogramperiodenpågåendedenNär
finansierad4-verksamhetmåldelintebrittiska regeringen taatt av

Blairregeringentillträdandesocialfonden. DenEuropeiskagenom
harapril 1998medoch loch frånbeslutpå dettaändravalde dock att

femknappt procentDen4-verksamhet.mål upptarStorbritannienäven
1998-1999programperiodenkortadenljusetiSettESF-medlen. avav

områden priori-Följandeomfattande.relativtStorbritannienmål i4är
teras.

företagensocharbetsmarknadenpåutvecklingenAnalyser av0
förändringsbehov.

specialistutbildningar,arbetskraften t.ex. men-Utveckling genomav0
förutbildningutformadsärskiltprojektarbetsträning samttorskap,

kun-sinauppdaterabehöverövrigtilågutbildade, sompersoner
deltidsanställda.ochanställdatillfälligtskaper samt

företagmellannätverkutbildningsmetoder, avUtveckling nyaav0
olikaiföretagmellanerfarenhetsutbytestöd förstorlek,olika samt

regioner.

gemenskapsinitiativenomfattningochInriktning -

ungefär tio procentStorbritannieni upptar avGemenskapsinitiativen
del-ochADAPTtillgårdelen programmetESF-medlen. Den störstal arbetstagarehjälper attprojekttransnationella anpassafinansierar som

förstasig iarbetsmarknaden. Det rörpåförändringarstrukturellatillsig
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hand rådgivning, vägledning och utbildning. Totalt beräknarom man
omkring 110 000att skall kunna del Adapt-projekt.tapersoner av
Employmentprojektet NOW stödjer projekt syftar till brytaattsom

den könsmässiga segregeringen på arbetsmarknaden. Bl.a. får kvinnor
hjälp söka tillsig traditionellt mansdomineradeatt yrken.

HORIZON stödjer arbetshandikappades inträde eller återinträde på
arbetsmarknaden, arbetsplatsernat.ex. för handi-attgenom anpassa
kappade eller rådgivning, vägledning och utbildning.genom

INTEGRA riktar sig till riskerar social utslagning. Detpersoner som
gäller etniska minoriteter med bristande kunskapert.ex. i engelska,
långtidsarbetslösa f.d. kriminella. Insatsema inkluderarsamt vid behov
språkutbildning.

YOUTSTART kommer under programperioden beröraatt över
10 000 ungdomar projekt syftar till minska antaletattgenom som unga

hoppar gyrrmasieskolan. Inom Youthstart finns också projektsom av
syftar till stärka kopplingen mellan studier och förvärvsarbete.attsom

Organisation

övervakningskommittén samtligaför mål består3 förrepresentanterav
regionala kommittéer, berörda myndigheter, frivilligsektom EU-samt
kommissionen. Utbildnings- och sysselsättningsministeriet har ord-
förandeposten. Samma ministerium har också huvudansvaret för
genomförandet -ñnansieradeESF insatser i Storbritannien. Vid mini-av
steriet finns ESF-enhet, med uppgift samordna ESF-verksam-atten
heten i Storbritannien.

I varje finnsregion regional kommitté. deI regionala kommit-en
téema lokala myndigheter, olikaär organisationer m.fl. representerade.
Samtliga regionala kommittéer har uppgifti med jämna mellanrumatt
utarbeta regionala planer. Planerna skall kunna användas strate-som
giska ledningsinstrument. Kommittéema har också for beviljan-ansvar
de och utbetalning projektmedel. finnsDet ofta särskilda arbetsgrup-av

arbetar med projekthantering på uppdrag de regionala kom-per som av
mittéerna.

deI nätverk de regionala kommittéema finns enligtutgör,som -
Utbildnings- och sysselsättningsministeriet- alla de förutsättningar och
den kapacitet behövs för genomföra projekt olika slag.attsom av

Organisationen for mål 4 i Storbritannien exakt likadant utformadär
mål 3-organisationen, med undantag för övervakningskommit-som

téema. I mål 4:5 övervakningskommitté på arbetsmarknadenär parterna
representerade, vilket inte fallet i övervakningskommitténär för mål
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representerade i över-sidan inteå andraFrivilligorganisationema är
3-kommittén.målendast imålförvakningskommittén utan

Partnerskapet

organisation,avsnittet äribeskrivsdeVid sidan parter omsomom
Frivilligorga-för målpartnerskapetaktiv isärskiltfrivilligsektom

projektmedel ochansökamadeockså störstanisationema är omaven
lokaltsåvälESFseminarierochkonferenserdessutom omarrangerar

centralt.regionaltoch som
aktiv imycketvaritOrganisationTraining"Nationalharmål 4I

sektorsbaseradedeinvolveraförsärskiltarbetat attochpartnerskapet
landet.ipartnerskapeniutbildningsanordnarna runtnationella om

programperiodKommande

organisationInriktning och

sysselsättningsministerietochUtbildnings-utarbetatStorbritannienI
kommandedenunderlandetESF-stöd tillalltförreferensramf.n. en

ESF-planemavid ärviktlägger attarbetet storprogramperioden. I man
sker iArbetethandlingsplanen.nationelladenmedförenliga sam-fullt

politik-andramedOffices ochWelchandScottish"Themedverkan
refe-påverkamöjlighetpartnerskapen attregionalaområden. De ges

prioriteringar.regionalaframförasåför på sättattrensramen
för-framarbetsgrupp etttakommer att1999senvintemUnder en

medñnansieringsstruk-betalningssystemen,urvalsprocess;för hurslag
målförutformasskallresultatindikatorer nyatur, m.m.

sysselsättnings-ochUtbildnings-brittiskadetuppgifter frånEnligt
regeringsinitiativetpåbaserasmål 3det att omkommerministeriet nya

artikel 13 ienligtmöjligheterlikatillpålärande rättenlivslångt samt
arbets-detfrånutgåocksåkommer attDetAmsterdamfördraget. nya

korthet inne-iDeal""the Newmarknadspolitiska programmet- som-
varitvad tidigarearbetsmarknadspolitik änaktivbetydligtbär mer av

Storbritannien.fallet i
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Österrike

Österrike de länderär iett Europa liksom Sverige, harav som, tra-en
dition relativt låg arbetslöshet. börjanI 1990-talet förändradesav av
dock situationen. Arbetskraften ökade samtidigt strukturfor-storasom
ändringar genomfördes. Trots 300 000över jobbatt skapades på-nya
verkade de interna förändringarna och den internationella lågkonjunk-

arbetslösheten,turen ökade till sjunärmare procent.som
Ett de problemen Årstörsta långtidsarbetslösheten.av 1994var var

ungefär 32 samtliga arbetslösaprocent registrerade lång-av som
tidsarbetslösa.

Pågående programperiod
Österrike blev medlem i EU samtidigt Sverige och Finland, dvs.som
den 1 januari 1995, och hade följaktligen förutsättningarsamma som
Sverige och Finland förbereda strukturarbetetatt samtidigt som pro-
gramperioden startade. Under pågående programperiod finansierar ESF

Österrikeinsatser i för utveckla arbetskraftenatt med 580 miljonerca
ECU ca 4 930 mkr. dessaAv går 63 till mål 11procent tillprocent
mål 4 och 8 till gemenskapsinitiativen.procent Resterande ESF-ca
medel används i de geografiskt avgränsade områdena.

Inriktning måloch omfattning 3-

ÖsterrikeMål 3 i omfattar hela landet Burgenland,utom i ställetsom
får mål l-stöd. likhetI med landets arbetsmarknadspolitik i övrigt, är
mål 3-programmet inriktat på skapa till sysselsättningatt vägar för

har särskilt svårigheter på arbetsmarknaden.storagrupper som
ÖsterrikeMål 3 i indelat femi prioriteradeär områden. Dessa är.

Stöd till drabbats strukturförändringar0 personer som av
Stödet riktar sig främst till drabbats negativt den ekono-personer som
miska utvecklingen och inträdet i EU. Det gäller särskilt inomav
branscher frakt och livsmedelsprodulction.transport samt Stödet,som

7,7 målutgör 3-medlen, kan bl.a.procent användas tillsom av om-
skolning.

Integrering långtidsarbetslösa, äldre arbetskraft0 av samt personer
hotas utslagningsom av
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psykiskafysiska ellermedförsta handiMålgmppema är personer
socialamedlågutbildadeinvandrare, samtfunktionshinder, personer

tillprioritetunder denna3-medlenmålanvändshandförstaproblem. I
priori-dedet störstametodutveckling. Detta ärochyrkesutbildning av

3-medlen.målmed 34områdena,terade procent av

arbetsmarknadenpåfunktionshindradeIntegrering personerav0
arbetsmarknadeninträde pådessaunderlättaMed syfte att personers

Totalt gårarbetsmarknadsutbildning.alltframförfokuserar man
därmed det nästDettill denna är3-medlenmål28,5 grupp.procent av

området.prioriteradestörsta

arbetsmarknadenpåinträdeungdomarsunderlättaStöd för att0
tillalltframföranvänds3-medlenmål7Stödet knappt procent av —- utbild-grundläggandemedkombinationivägledningochrådgivning

ning

könenmellanjämställdhetFrämjande av0
branscherin isigkvinnorhjälpaför att taanvändaskan attStödet t.ex.

underrepre-traditionelltdedär ärarbetsmarknadenpåsektoreroch
aktivitetertill3-medlen gårmål18Ungefär somprocentsenterade. av

arbetsmarknaden.jämställdhet påökadsyftar till

technicaltill s.k.3-medlen gårmål5knapptresterande procentenDe av
assistance.

00073beräknasprogramperioden attpågående cadenUnder
3-aktivitet.måldel någonkommer taatt avpersoner

mål 4omfattningInriktning och -

regio-landethelamål 3 utomliksomtäckermål 4österrikiskaDet --
Österrike vidare-ochstödjamål 4 i är attmedSyftetBurgenland.nen

andraochproduktionsmetoderberörsanställdautbilda nyaavsom
elvamål 4 procentutgörSomförändringar. nämntsindustriella caovan

idrygt 25Österrike, medjämföras procentkanvilketiESF-medlenav
Sverige.

Österrikemål iför 4 är.delornrådenaprioriteradeDe

ikompetensanalyserocharbetsmarknadenpåtrenderPrognoser av0
företag

trendanalyserförutveckling systernbl.a.inkluderarOmrådet nyaav
4-medlen.målungefär sju procentochutvärderingar,och upptar av
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Yrkesutbildning0
Detta det deär prioriterade målstörsta 4-områdena drygt 75av pro-

medlen. Genom olikacent utbildning skalltyper 43 000av av ca per-
öka möjlighetersina till rörlighet inom företag och mellansoner sekto-

Målgrupper små- och medelstora företag,är äldre arbetare,rer. perso-
med föråldrad utbildning, deltidsarbetande, säsongarbetarener samt

anställning hotas medlemskapet i t.ex.EU tull-personer vars genom
tjänstemän.

Förbättring och utveckling utbildningsformer0 av
Inom detta område, 14utgör målnära 4-medlen, villprocentsom av

främja metodutveckling utbildning kompetensutveckling.ochman av

Inriktning gemenskapsinitiativen-

ÖsterrikeGemenskapsinitiativet syftarNOW i till öka möjligheternaatt
till sysselsättning och utbildning för kvinnor, och främja kvinnornas
tillträde till chefspositioner. NOW syftar också till hjälpaatt ensam-
stående mödrar och kvinnor avbrutit sin utbildning tillbaka tillsom
arbetslivet.

HORIZON fokuserar på utveckling och genomförande utbildningav
för med fysiska eller mentala störningar. Genom Horizon del-personer
ñnansieras också stöd till vägledare, utbildningsanordnare och social-
arbetare.

INTEGRA stödjer riskerar social utslagning, t.ex.personer som
långtidsarbetslösa, invandrare, etniska minoriteter och f.d. kriminella.

YOUTHSTART delfmansierar utbildnings- och integrationsinsatser
för saknar grundutbildning eller lider inlämingssvårig-unga som av
heter, kommer från ekonomiskt regioner eller hotasutsattasom som av
social utslagning.

ÖsterrikeADAPT, slutligen, i chans erfa-attses som en genom-
renhetsutbyte förbättra befintliga och utveckla arbets-program nya——
metoder. Detta gäller särskilt för utveckling små och medelstoraav
företag.

Organisation

ÖsterrikeI har valt lägga den organisatoriskaatt tyngdpunkten påman
den centrala nivån. skäl tillEtt detta villsägs försäkra sigattvara man

mål 3 och blir4 rikstäckande.att Detta innebär bl.a. inteom att man
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ochlokal nivå, interegional ellermålsättningar påochplanerbryter ner
resultat.landetsheller följ sammantagnaänannatupper

har huvudansvarethälsoministerietsocial- ochArbets-,Det är som
projekt-förAnsvaretESF-insatser. merpartenför samordningen avav

"Arbeitsmarkt-ligger hosmål 4ochmålbåde 3hanteringen inom
harAMSstödmottagaren.denockså störstaAMS,service ärsom

arbetsförmedlingar.kontorlokalaoch 100regionala enheternio över
någrasedanmyndighetstatligtidigareArbeitsmarktsservice menenvar

arbetstagar-och tvåarbetsgivar-tvåhoshuvudmannaskapetliggerår
organisationer.

Österrike användsiESF-insatsemaintryckgenomgående är attEtt
organisatoriskasärskildainsatserna,ordinariedeför förstärka utanatt

bl.a.innebärDetför ESF-insatsema.administrativa rutinereller en
andrafallet ikanvadsmidighetorganisatorisk änstörre varasomä

Östenike mindreblirESF-medlen isamtidigtmedförländer, attmen
synliga.

Partnerskapet

övervakningskommittéemaiaktivapartnerskapetösterrikiska ärDet
arbetsmarknaden, depåförbestår parternarepresentantersom av

för kvinno-MinisterietochFinansministerietstödmottagama,största
ordförandepos-harArbetsministerietEU-kommissionen.frågor samt

terna.
imple-involverade ivarit mesthar deHittills representanter som

ipartnerskapen,aktiva idevaritocksåESF mestmenteringen somav
övervakningskommittéema. DetÖsterrike medlikastyckeni ärstora

och EU-Arbetsministerietstödmottagama,allt deframförgäller största
kommissionen.

olika slagfrågoradministrativaharövervakningskommittéemaI av
harWien-Arbetsministeriet ienligtharDettatagit ett stort utrymme. - Övervaknings-inblandade.allabland imissnöje settskapat stortstort

punkterdedärförkommerarbetsuppgifter attkommitténs en avvara
programperiod.införändra påvill nästaman

arbetsmarknadenpålokala planetochregionala är parternaPå det
huvudmannaskapdeladesittESF-stödbeslutmed och fattar genomom

Arbeitsmarktservice.för
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Kommande programperiod

Förslag till för den kommande programperioden diskuteras förprogram
närvarande januari 1999 vid Arbetsministeriet i Wien. slutetI av mars
kommer ministeriet utkast, därefter skallatt disku-presentera ett som

med de stödmottagama,teras på arbetsmarknadenstörsta ochparterna
andra ministeriet berörda -fråg0r.ESFärsom av
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