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Växtkraft Mål 4
Arbetslivet förändras snabbt. Yrkesgrupper försvinner och nya uppstår. De
anställda måste utvecklas och/eller skaffa sig ny kompetens för att bli konkurrenskraftiga på framtidens arbetsmarknad. EUs Växtkraft Mål 4 handlar
om kompetensutveckling hand i hand med förändring av arbetsorganisationen. Det gäller i första hand för kvinnliga anställda med låg eller otillräcklig utbildning. Sverige är det första EU-land som får använda Mål 4-medel
för offentlig sektor.
Den totala svenska budgeten är på 5,1 miljarder kronor fram till år 1999. Av
dessa medel skall 15 % användas till vård- och omsorgsverksamhet i kommuner och landsting. Det svenska undantaget är intressant för EU och därför
kommer de kommun- och landstingsprojekt som får pengar att följas med
särskilt stort intresse. Framför allt är det viktigt inför diskussionerna om
Europeiska socialfondens framtida inriktning, att utfallet av de hittills avsatta
Mål 4-medlen för offentlig sektor blir bra. Då ökar möjligheterna för kommuner och landsting att även fortsättningsvis kunna påräkna EU-stöd. Hittills (mars 97) finns det inom vård- och omsorgssektorn totalt 250 godkända
projekt som berör drygt 8 000 anställda. Dock är det långt kvar innan kvoten
på 15% av medlen är nådd.
Kommunförbundet och Landstingsförbundet har därför i samarbete med
Svenska EU Programkontoret tagit fram bifogad informationsfolder om
Växtkraft Mål 4 för kommuner och landsting.
Vi hoppas få hjälp med spridning av foldern till ansvariga inom berörda
verksamheter, t ex daghem, sjukhem, särskilda boendeformer. Ytterligare
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exemplar kan beställas hos Margot Lövgren, Svenska Kommunförbundet,
tel 08-772 4750 eller fax 08-714 9239.
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