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Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens proposition ”Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m”
Regeringen har i propositionen 1994/95:25 redovisat sin syn på den ekonomiska politikens inriktning under de närmaste åren . Samtidigt presenterar
regeringen ”ett första steg i omläggningen av arbetsmarknadspolitiken”.
Förslagen syftar framför allt till att stimulera till ökad kapacitet och investeringar i kunnande och kompetens. I förslagen ingår investeringssatsningar,
utbildningsåtgärder samt vissa insatser för ungdomar och för ökad rörlighet.
Kraftfulla insatser för att öka sysselsättningen är den ena av två huvuduppgifter för regeringen. Den andra uppgiften är att sanera statsfinanserna, vilket ger arbetsmarknadspolitiken en nyckelroll i regeringens arbete med att ge
Sverige en ny färdriktning.
Enligt regeringens uppfattning måste arbetsmarknadspolitiken i högre grad
stimulera tillväxt och arbete på den ordinarie arbetsmarknaden i stället för att
bidra till att det skapas en stor sektor vid sidan av.
För att hitta former som balanserar individens krav på trygghet med de krav
om flexibilitet som företagen kan ha, har regeringen uppdragit åt en särskild
utredare att pröva förslagen om s.k. arbetsföretag. Detta uppdrag ska vara
avslutat före den 15 januari 1995. Kommunförbundet återkommer senare
med mer information i denna fråga.
Regeringen anser att arbetsmarknadspolitiken ska inriktas på att
- snabbt och väl tillsätta lediga platser så att de arbetssökande kommer i arbete på den ordinarie arbetsmarknaden
- stärka de arbetssökandes ställning
- öka den yrkesmässiga och geografiska rörligheten
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- stödja utsatta grupper och
- skapa sysselsättning.
Sammanfattning av de viktigaste förslagen
* en särskild ungdomsintroduktion innefattande praktik och möjlighet till
fast anställning införs
* minskad omfattning av ALU-verksamheten
* omfattande satsningar på arbetsmarknadsutbildning, komvux, högskoleutbildning , förbättrade utbildningsbidrag m.m.

Arbetsmarknadsläget
I september 1994 var enligt propositionen 530 000 människor eller 12,5 % av
arbetskraften utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 346 000 (8,1 %) var
öppet arbetslösa och 188 000 (4,4 %) omfattades av olika konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet sysselsatta har på några få år
minskat md 450 000 och antalet personer i arbetskraften har minskat med
närmare 300 000. Andelen långtidsarbetslösa uppgick till 35 %.

Samarbete för att klara arbete och välfärd
Regeringen understryker vikten av att alla medverkar för att skapa förtroende och långsiktighet i agerande. Konfrontation måste ersättas med samverkan. Parterna på arbetsmarknaden har en särskilt viktig roll. Regeringen
anser det viktigt att parterna utvecklar en process för såväl en rimlig löneutveckling som för andra verksamheter som har med arbetsmarknadens funktionssätt att göra såsom kompetensutveckling, bemanning och rekrytering.
Regeringens förslag
a) Ungdomsintroduktion
Ungdomsintroduktion, en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd föreslås fr o m
den 1 januari 1995. Ungdomsintroduktionen ska vara förenad med vägledning och individuell utvecklingsplan. Åtgärden ger företagen möjlighet att
utan egen kostnad introducera ungdomar i arbetet under fyra månader. Villkoret är dock att arbetsgivaren förbinder sig att anställa den unge, eventuellt
med rekryteringsstöd, under sex månader efter praktikperiodens slut. Ungdomarna uppbär utbildningsbidrag under de första fyra månaderna under
vilka de inte betraktas som anställda. Åtgärden syftar i första hand till en
tillsvidareanställning och skall fungera som en introduktion för ungdomar
på den reguljära arbetsmarknaden. En ungdomsintroduktion ska vara förenad med vägledning och en individuell utvecklingsplan. Åtgärden beräknas
omfatta 24 000 platser.
Vad gäller ungdomar under 20 år pågår överläggningar om utformning av
det kommunala uppföljningsansvaret för denna grupp och regeringen avser
att återkomma i denna fråga.
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Regeringen anser att ungdomspraktiken hade en funktion att fylla i ett svårt
arbetsmarknadsläge men att i en konjunkturuppgång är en sådan åtgärd
mindre funktionell. Ungdomspraktiken är tidsbegränsad till den 30 juni 1995
och kommer för ungdomar i åldrarna 20 - 24 år att ersättas av ungdomsintroduktion.
b) Utbildningssatsningar
Kunskap blir enligt regeringens mening allt viktigare för såväl näringslivets
som de enskilda individernas utveckling och möjlighet till sysselsättning.
Utbildning måste ses som en investering. Utbildningsministern kommer därför att leda arbetet med att mobilisera utbildningssamhällets alla resurser.

Den reguljära utbildningen föreslås utvidgad för att bereda plats för de ungdomar bl.a. som saknar tillräcklig utbildning. Komvux, högskolan och folkbildningen föreslås få ökad utbildningskapacitet.
* Beträffande åtgärden akademikerpraktik för ungdomar i åldrarna 25-29 år
föreslår regeringen att denna åtgärd ska upphöra fr o m den 1 januari 1995.
* Omfattningen på utbildningsvikariat ökas med 5 000 till 20 000 per månad
fr o m den 1 januari 1995.
* ALU-verksamheten minskas i omfattning fr o m den 1 januari 1995. ALUprojekt ska i fortsättningen i första hand inriktas mot miljö- och kultursektorn. Sysselsättningsåtgärder som beredskapsarbeten och arbetslivsutveckling bör enligt regeringens mening hållas nere för att inte motverka rekryteringen till näringslivet. Regeringen beräknar för 1995 antalet personer i ALU
till 25 000 personer i genomsnitt per månad mot tidigare ca 75 000 personer
per månad. Verksamheten kommer därefter att successivt att trappas av.
Tidplan
Riksdagen beräknas ta ställning till propositionen den 20 december 1994 sedan finansutskottet dessförinnan behandlat ärendet i början av december.
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