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Under den tid som g�tt mellan Romf�rdraget och Maastrichtf�rdraget, har de europeiska arbetsmark-

nadsparterna g�tt fr�n ett allm�nt erk�nnande till en institutionalisering n�r det g�ller den roll de spelar.

Under tiden har de europeiska arbetsmarknadsparterna f�tt r�tt att sitta med i flera europeiska r�dgi-

vande instanser och de har deltagit i samr�ds- och f�rhandlinggrupper p� gemenskapsniv�, varvid s�rs-

kilt skall n�mnas de gemensamma st�ndpunkter som utarbetats inom ramen f�r den sociala dialogen och

avtalet av den 31 oktober 1991 om den framtida socialpolitiken inom gemenskapen, som �terfinns i det

sociala protokollet till F�rdraget om Europeiska unionen (EU).

De samarbetspartner p� �verstatlig niv� som den Europeiska kommissionen godk�nt �r

Samarbetsorganisationen f�r europeiska arbetsgivaref�reningar och industrif�rbund (UNICE),

Europeiskt centrum f�r offentliga aff�rsverk och f�retag (CEEP) och Europeiska fackliga samorganisa-

tionen (EFS).

EUROPEISKA R�DGIVANDE INSTANSER

Ekonomiska och sociala kommitt�n, som instiftades genom Romf�rdraget �r den �ldsta instansen d�r

arbetsgivarrepresentanter och arbetstagare ur olika intressegrupper i medlemsstaterna deltar. Dessa f�re-

tr�dare som �r utsedda av sina regeringar p� personliga meriter skall avge yttranden om de f�rslag som

Europeiska kommissionen skickar till ministerr�det. Sedan 1992 har Ekonomiska och sociala kommitt�n

initiativr�tt.

Arbetsgivarorganisationerna och fackf�reningarna �r representerade i specialiserade organisationer som

Europeiskt centrum f�r utveckling av yrkesutbildningen (CEDEFOP), Europeiska stiftelsen f�r f�rb�ttring

av arbets- och levnadsvillkor (Dublinstiftelsen), i kommitt�n f�r gemenskapsprogrammet Leonardo da

Vinci samt i sex r�dgivande kommitt�er d�r olika yrken finns representerade, varav de viktigaste kom-

mitt�erna n�r det g�ller yrkesutbildning �r Kommitt�n f�r europeiska socialfonden och R�dgivande kom-

mitt�n f�r yrkesutbildning.

En annan viktig representationsinstans �r st�ndiga syssels�ttningskommitt�n, som samlar olika f�retr�da-

re f�r kommissionen, social- och arbetsmarknadsministrar och arbetsmarknadens parter.

DEN EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN

Den europeiska sociala dialogen lanserades 1985 i Val Duchesse av kommissionens ordf�rande som sam-

lat f�retr�dare f�r UNICE, CEEP och EFS f�r att analysera gemenskapens ekonomiska och sociala poli-

tik och f�rs�ka bryta det d�dl�ge som hade uppst�tt p� grund av bristande enighet i ministerr�det d�r eni-

ghet kr�vdes f�r beslut inom den sociala sektorn.

I den europeiska enhetsakten legitimerades denna process, som gav kommissionen i uppgift att underl�t-

ta kontakterna mellan arbetsmarknadens parter.

Den sociala dialogen m�jliggjorde en debatt inom ett antal omr�den och, efter m�tet i Palais Egmont i

januari 1989, ledde den fram till skapandet av en pilotgrupp som gavs i uppgift att leda en permanent dia-

log och att best�mma sammans�ttning och befogenheter f�r de arbetsgrupper som skulle inr�ttas genom

pilotgruppens f�rsorg.

E U R O P AE U R O P A
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Som en f�ljd av dessa beslut skapades de grupper som skulle komma att ha hand om utbildning, planerna

f�r en europeisk arbetsmarknads- och syssels�ttningspolitik samt strukturella fr�gor.

�r 1991 bildades f�r detta �ndam�l en s�rskild grupp i syfte att f�rbereda regeringskonferensen om den

politiska unionen och reformeringen av f�rdragen. Inom ramen f�r den h�r gruppens arbete f�rbereddes

avtalet av den 31 oktober 1991, i vilket �terfinns ett f�rslag till �versyn av de artiklar i Romf�rdraget som

behandlar socialpolitiken p� europeisk niv�. Avtalet f�ljdes sedan till en stor del upp i det sociala proto-

kollet i Maastrichtf�rdragets bilaga.

Efter undertecknandet av Maastrichtf�rdraget, resulterade pilotgruppens arbete i att Kommitt�n f�r social

dialog inr�ttades. Dessutom  bildades tre  arbetsgrupper, varav den f�rsta �gnar sig �t makroekonomiska

fr�gor, den andra �r ansvarig f�r dialogen inom utbildningsomr�det och den tredje har hand om fr�gor med

anknytning till arbetsmarknaden.

DEN SOCIALA DIALOGENS LANDVINNINGAR

Man kan konstatera att den sociala dialogen har r�nt framg�ng inom tre olika omr�den; de gemensamma

st�ndpunkterna, avtalet av den 31 oktober 1991 samt de resultat som den sociala dialogen har uppn�tt inom

olika sektorer.

De gemensamma st�ndpunkterna

Fram till nu har sjutton texter antagits inom ramen f�r den sociala dialogen, n�mligen en deklaration och

en rekommendation om den sociala dialogens  funktion och m�ls�ttning, fem gemensamma st�ndpunkter

om gemenskapens makroekonomiska inriktning, tre gemensamma st�ndpunkter om arbetsmarknaden samt

sju gemensamma st�ndpunkter inom utbildningsomr�det.

De gemensamma st�ndpunkterna inom utbildningsomr�det behandlar f�ljande �mnen:

- Utbildning och motivation, information och r�dgivning (1987).

- Grundutbildning, grundl�ggande yrkesutbildning och vidareutbildning f�r vuxna (1990).

- �verg�ng fr�n skola till yrkes- och vuxenliv (1990).

- Riktlinjer f�r hur utbildning kan g�ras tillg�nglig f�r alla (1991).

- Yrkeskompetens och hur den skall utv�rderas (1992).

- Kvinnor och utbildning (1993).

- Europeiska unionens framtida �tg�rder inom yrkes- och vidareutbildningen och vilken roll arbetsmark-

nadens parter skall spela inom detta omr�de (1994).

- Vidareutbildningens roll i kampen mot arbetsl�sheten (1995).
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Avtalet av den 31 oktober 1991 och protokollet i bilagan till Maastrichtf�rdraget

Avtalet som undertecknades av UNICE, CEEP och EFS den 31 oktober 1991 f�reskriver att avtal kan slu-

tas p� gemenskapsniv� mellan arbetsmarknadens parter och att de skall till�mpas enligt det f�rfarande och

den praxis som best�mts av arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna eller enligt det sociala proto-

kollet i bilagan till F�rdraget om Europeiska unionen (EU).

Det h�r protokollet har f�rhandlats fram mellan EU:s d�varande tolv medlemsstater, men omfattar idag

inte fler �n fjorton av de femton medlemsstaterna.

Enligt protokollet kan EUÕs beh�righet uppdelas p� tre olika omr�den:

- N�r det g�ller h�lsa och s�kerhet, arbetsf�rh�llanden, information och r�dgivning till arbetstagarna, j�m-

likhet mellan k�nen och integrering av personer som st�r utanf�r den ordinare arbetsmarknaden, fattar

r�det, i samr�d med Europaparlamentet, beslut med kvalificerad majoritet.

- N�r det g�ller social trygghet och arbetstagarnas sociala skyddsn�t, skydd av arbetstagare vid upps�-

gning, arbetsgivarnas och arbetstagarnas fackliga representation, inklusive medbest�mmande, anst�ll-

ningsvillkor f�r medborgare fr�n tredje land samt ekonomiskt st�d f�r att skapa nya arbetstillf�llen, kan

r�det bara fatta beslut om �tg�rder enh�lligt och efter samr�d med Europaparlamentet.

- L�ner och f�reningsfrihet, strejker och lockouter omfattas inte av r�dets beslutsbeh�righet.

�ven om vidareutbildning inte n�mns direkt, �r, i ljuset av de gemensamma st�ndpunkterna, sambandet

�nd� ganska tydligt mellan utbildning och flera av de omr�den som n�mns i det sociala protokollet.

Dessutom behandlas i det sociala protokollet arbetsmarknadsparternas samr�dsf�rfaranden n�r kommis-

sionens beslut f�rbereds. I protokollet s�kerst�lls ocks� att arbetsmarknadens parter samr�der p� dessf�-

rinnan. Med st�d av protokollet blir det ocks� m�jligt att se avtalsv�gen och lagstiftningsv�gen som alter-

nativ att g� n�r beslut skall fattas samt att genomf�randet av direktiven s�kerst�lls s�v�l genom lagstift-

ning som genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.

En f�rsta till�mpning av detta best�r i en �verenskommelse om f�r�ldraledighet. Den undertecknades den

14 december 1995 av EFS, CEEP och UNICE. 

Slutligen underl�ttar det sociala protokollet f�r arbetsmarknadens parter att, om de s� �nskar, g�ra �ve-

renskommelser och ing� avtal. 

Den sociala dialogen inom olika sektorer

De europeiska arbetsmarknadsparterna uppr�tth�ller p� sektorsniv� informella kontakter av olika slag

inom ett visst antal sektorer.

I n�gra sektorer har debatten och dialogen lett till mer formella resultat.

Bland dessa kan n�mnas:

- Ramavtalet mellan EFS och CEEP om en f�rdjupning av den sociala dialogen inom sektorerna j�rnv�g-



stransporter och energidistribution, inom utbildningsomr�det samt n�r det g�ller hygien och skydd p�

arbetsplatsen.

- Memorandum om utbildning inom detaljhandeln, undertecknad av Europeiska detaljhandelsf�rbundet

(CECD) och av den europeiska avdelningen av Internationella federationen f�r arbetstagare, tekniker och

tj�nstem�n (EURO-FIET), som har gett upphov till ett utbildningsprogram avsett f�r representanter f�r

b�da parter och som nu f�rverkligas i n�gra medlemsstater.

- "Riktlinjer antagna av FENI och EURO-FIETden 9 februari 1995 inom ramen f�r den sociala dialogen

ang�ende vidareutbildning inom st�dsektorn" avser m�len f�r arbetsmarknadsparternas gemensamma age-

rande n�r det g�ller grund- och vidareutbildning i den h�r sektorn. Riktlinjerna g�r det ocks� m�jligt att

p� det europeiska planet best�mma en miniminiv� som senare kan f�ras �ver p� det nationella planet.

Beskrivningen utarbetad av

Antonio DORNELAS
och skriven p� franska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

I Belgien finns en l�ng tradition av samr�d p� det sociala omr�det. P� nationell niv� finns det nationella

r�det f�r syssels�ttning (CNT) som �r ett partssammansatt statligt organ, instiftat p� federal niv� och

gemensamt f�r flera yrken genom lagen av den 29 maj 1952. Det �r ett organ f�r  r�dgivning och f�rhand-

ling i sociala fr�gor. Bland annat har den betalda studieledigheten och l�rlingslagen (la Loi sur lÕappren-

tissage) f�rhandlats d�r. Arbetsmarknadens parter f�rhandlar dessutom avtal som �r gemensamma f�r flera

yrkesgrupper och som vanligtvis str�cker sig �ver 2 �r. 

Utbildningspolitiken har dock huvudsakligen f�rts �ver till federala enheter (regioner och gemenskaper)

som en f�ljd av grundlagsreformerna mellan 1980 och 1988. En del av yrkesutbildningen har d�rmed f�r-

lagts inom ramen f�r den f�rl�ngda obligatoriska skolg�ngen, f�rl�ngd fr�n 16 till 18 �r.

Inom det franska spr�komr�det inr�ttades r�det f�r utbildning (le Conseil de lÕ�ducation et de la forma-

tion) genom f�rordningen av den 12 juli 1990. R�det har till uppgift att st�dja utbildning samt yttra sig i

fr�gor som h�r dit vid alla st�rre reformer f�r att uppn� �verensst�mmelse med arbetsmarknaden. I detta

perspektiv arbetar R�det p� de ekonomiska och sociala omr�den som r�dets medlemmar representerar.

Efter den obligatoriska skolg�ngen formas valm�jligheterna enligt ett flertal fortbildningssystem.

Arbetsmarknadsutbildningen (l«enseignement de Promotion Sociale) har omorganiserats genom f�rord-

ningen av den 16 april 1991. �ndam�let �r att st�dja en b�ttre yrkesm�ssig, social, kulturell och skolm�s-

sig anpassning. Ett �verordnat r�d samlar representanter fr�n socioekonomiska n�tverk och milj�er och

har till uppgift att ge yttranden om f�rb�ttringar, utveckling och anpassning med h�nsyn till socioekono-

miska och kulturella behov.

F�rordningen av den 23 januari 1991 avser utbildning samt st�d till egenf�retagare och sm� och medel-

stora f�retag (PME) i det flaml�ndska spr�komr�det. Genom f�rordningen har ett flaml�ndskt institut f�r

egenf�retagare skapats, med status som juridisk person och med ansvar att fr�mja och samordna utbild-

ning och st�d f�r f�retag. Man b�r n�mna att dess administrativa r�d �r organiserat i f�ljande 4 enheter

med representanter f�r: Arbetsgivare, arbetstagare, utbildningscentra och den verkst�llande makten i

Flandern.

Genom f�rordningen av den 3 juli 1991 regleras fortbildningen f�r f�retag inom handel samt sm� och

medelstora f�retag inom det franska spr�komr�det. D�rut�ver har genom denna f�rordning skapats ett

administrativt r�d d�r arbetstagarorganisationerna inte �r representerade.

Genom f�rordningen av den 16 december 1988 inr�ttades det regionala kontoret f�r fr�gor om anst�llning

och utbildning (FOREM - l«Office r�gional de l«emploi et de la formation) som administreras av en parts-

sammansatt f�rvaltningskommitt�. F�rutom administrativ makt har f�rvaltningskommitt�n genom f�rord-

ningen yttrander�tt i alla decentraliserade fr�gor som r�r anst�llning och utbildning.

Genom f�rordningen av den 20 mars 1984 har VDAB skapats, som sk�ter arbetsf�rmedling och yrkesut-

bildning i den flaml�ndska regionen.

�ven p� regional niv� spelar formerna f�r den sociala dialogen en mycket viktig roll. Regionen Valloniens

ekonomiska och sociala r�d (CESRW) �r ett offentligr�ttsligt organ som inr�ttats genom lagen av den 15

juli 1970 och gjorts partssammansatt med f�rordningen av den 8 juni 1983. Det har � ena sidan r�tt att
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granska f�rslag och rekommendationer i fr�gor som p�verkar det ekonomiska och sociala livet i regionen

och � andra sidan r�tt att beg�ra �verl�ggningar mellan motparterna och Valloniens regering i alla fr�gor

som ang�r den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen.

Liknande samverkansformer har inf�rts i Flandern (SERV) och i Bryssel (CESRB).

Likas� finns det instanser f�r social dialog p� sub-regional niv�: De subregionala kommitt�erna f�r anst�ll-

ning och utbildning har st�rkts genom en �verenskommelse den  18 mars 1983 mellan den verkst�llande

makten inom det franska spr�komr�det och den regionala verkst�llande makten i Vallonien (MB

31.07.1990). Kommitt�erna har i uppdrag att granska, ge synpunkter och rekommendationer i samband

med verkst�llandet av syssels�ttnings- och utbildningspolitiken p� det lokala planet. De skall uppmuntra

samverkan mellan utbildningsakt�rerna och f�retagen inom sina respektive ansvarsomr�den. F�r att uppn�

detta har varje kommitt� inr�ttat en kommission f�r syssels�ttning och utbildning.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN 

P� sektorsniv�:

I lagen av den 5 december 1968 behandlas kollektivavtalen p� arbetsmarknaden. Lagen till�ter �ven inr�t-

tandet av partssammansatta kommissioner f�r all verksamhet som ligger utanf�r den offentliga sektorn.

Dessa har till uppgift att:

- sluta avtal,

- medla i tvister,

- avge yttranden,

- fatta beslut, exempelvis om inr�ttande av utbildningsfonder.

Avtalen best�mmer f�rh�llandena mellan arbetsgivare och arbetstagare inom en verksamhetsgren och ska-

par r�ttigheter och f�rpliktelser, �ven f�r personer som inte sj�lva  undertecknat n�got avtal.

De kan g�ras bindande genom en kunglig f�rordning p� beg�ran av det partssammansatta organet och i s�

fall f�r de samma bindande verkan som varje annan reglering av denna sort.

P� f�retagsniv�:

Genom arbetsmarknadens kollektivavtal nr 9 och nr 5 f�reskrivs att f�retagsn�mnder och fackf�rening-

sdelegationer skall informeras om f�retagets socialpolitik.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

Yrkesutbildningspolitiken p� nationell niv�

Sedan tillkomsten av det gemensamma avtalet f�r flera yrken fr�n 1989-1990, bidrar arbetsmarknadens

parter till finansieringen av syssels�ttningspolitiken, utbildningspolitiken och till st�d f�r utsatta grupper

genom inf�randet av en obligatorisk avgift (f�rst p� 0,18%, sedan 0,25% och slutligen 0,15% f�r 1995) p�

den totala l�nesumman.

Det nationella r�det f�r syssels�ttning har f�r �vrigt unders�kt problematiken kring vilken status som skall

g�lla f�r de personer som deltar i en st�d�tg�rd. R�det avgav ett yttrande i denna fr�ga den 20 december

1994.
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L�rlingssystemet

Industrins l�rlingssystem erbjuder unga m�jligheten att l�ra sig ett manuellt eller intellektuellt yrke och

samtidigt delta i teoretisk och allm�n undervisning. Inf�randet av det industriella l�rlingssystemet beror

p� initiativ fr�n beh�riga partsammansatta kommissioner och det nationella r�det f�r syssels�ttning vilka

har ansvaret f�r att skapa partssammansatta  kommitt�er p� omr�det. De senare �r beh�riga att best�mma

villkor och former, kontrollera genomf�randet, fastst�lla program, organisera prov och godk�nna de

arbetsgivare som skall ansvara f�r denna varvade utbildning.

Det �r de partsammansatta kommissionerna som best�mmer interna regler f�r de partsammansatta kom-

mitt�erna f�r l�rlingsfr�gor

Den tekniska gymnasieutbildningen  

Genom f�rordningen av den 27 oktober 1994 f�r det franska spr�komr�det omorganiserades planl�ggnin-

gen f�r den tekniska gymnasieutbildningen. Inom ramen f�r detta inr�ttades en kommission f�r yrken och

kompetensfr�gor med en avg�rande betydelse f�r den tekniska utbildningens och framtid (definition av

inriktning) och, i ett vidare perspektiv, f�r alla kompetensh�jande utbildningar.

Vidareutbildning av l�ntagare

De yrkesgemensamma avtalen som sl�ts successivt (1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996) har i

de olika branscherna m�jliggjort uppkomsten och utvecklingen av  ett flertal fonder som har bidragit till

inriktningen av sektorspolitiken om fortbildning.

M�nga av dessa v�nder sig till gemensamt styrda offentliga organ f�r yrkesutbildningen (FOREM Ð

VDAB) f�r att samarbeta om  utbildnings�tg�rder.

Denna samarbetspolitik, som g�r det m�jligt att omf�rdela resurser, har lett till anm�rkningsv�rda resul-

tat. P� FOREM:s omr�de har s�ledes antalet undervisningstimmar under perioden 1991 Ð 1994 �kat med

45%, tillsammans med en �kning av den l�rar- personalen p� 8,4%.

F�r �vrigt f�ljer Valloniens ekonomiska och sociala r�d och s�rskilt kommissionen f�r socialpolitik nog-

grant fortbildningspolitiken. Det g�ller s�v�l den som f�rhandlas p� federal niv� (plan f�r st�d till arbetsl�-

sa) som den som genomf�rs i regionen.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

De belgiska arbetsgivarnas organisation uppmuntrar en v�lorganiserad fortbildning, antingen genom f�re-

tagen sj�lva, eller genom en gemensam insats p� branschniv�. De belgiska fackf�rbunden f�respr�kar

gemensamma �tg�rder betr�ffande den yrkesinriktade fortbildningen som kan ske p� s�v�l lokal, regional

som federal niv�.

P� nationell niv� och p� branschniv�

I fr�ga om kollektiva f�rhandlingar har Belgien en l�ng tradition av �verenskommelser som slutits gemen-

samt f�r flera yrkesgrupper p� nationell niv� mellan de tre fackf�rbund som representerar arbetare

(Conf�d�ration des Syndicats Chr�tiens, F�d�ration G�n�rale du Travail en Belgique, Centrale G�n�rale

des Syndicats Lib�raux de Belgique) och arbetsgivarorganisationerna (F�d�ration des entreprises de

Belgique, Union des classes moyennes pour les PME Ð PMI et organisations agricoles).
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Dessa avtal f�rhandlas f�r en period av tv� �r och t�cker viktiga omr�den av det sociala och ekonomiska

livet: l�ner och sociala f�rm�ner, arbetstidens l�ngd och fortbildning.

De fyra yrkesgemensamma avtal som har f�ljt p� varandra sedan 1986 har i f�rsta hand bidragit till finan-

sieringen av sektorsfonderna och i andra hand till den nationella fonden f�r intersektoriell syssels�ttning

(Fonds National pour l«Emploi Intersectoriel). Uppr�ttandet av dessa fonder och s�rskilt den nationella

fonden f�r syssels�ttning har gjort det m�jligt f�r privata n�ringsidkare, icke vinstdrivande f�reningar och

konsulter att svara f�r en del av finansieringen av ett stort antal projekt som �ven utbildningscentra i de

gemensamt f�rvaltade sektorerna haft tillg�ng till. Detta system har tillsammans med de offentliga utbild-

ningsakt�rerna bidragit till att m�ngdubbla utbildningsalternativen f�r de utsatta grupperna, 

P� f�retagsniv�

De belgiska arbetsgivarna finansierar och organiserar fortbildning f�r sin personal. De kartl�gger utbild-

ningsbehoven informellt efter hand de uppt�cks. Valet av m�lgrupper best�ms oftast av f�retagets allm�n-

na strategi och kraven p� att styra syssels�ttningen. F�retagsn�mnderna f�r regelbundet information i eko-

nomiska, finansiella och sociala fr�gor.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Inte heller Belgien undg�r den utveckling som p�g�r p� andra h�ll i Europa och som inneb�r att ett v�xan-

de ansvar f�r fortbildningssystemen �verl�mnas till arbetsmarknadens parter i en situation d�r den politik

som f�rs av den federala staten och de federerade enheterna �r underkastad h�rda budgetkrav.

Fortbildningspolitiken har som m�l att inte bara omskola arbetskraften och f�rb�ttra dess kvalifikationer

utan �ven att bidra till den sociala politiken f�r bek�mpning av l�ngtidsarbetsl�sheten.

Partssammansatt administration och social dialog �r de tv� nyckelbegreppen inom den belgiska fortbild-

ningspolitiken.

Beskrivningen utarbetad av

Raymond POUPARD
foch skriven p� franska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Yrkesutbildningen �r i Danmark f�rem�l f�r en st�ndig ÇdialogÈ mellan arbetsmarknadens parter p� olika

niv�er. Detta m�ste ses mot bakgrund av f�rh�llandena inom det danska n�ringslivet som traditionellt pr�-

glas av l�ngtg�ende samarbete och fungerande utj�mningsmekanismer mellan arbetsgivarnas och arbets-

tagarnas organisationer. Arbetsgivarorganisationerna har liksom fackf�reningarna en h�g organisations-

grad. Arbetstagarnas organisationsgrad uppgick mot slutet av 1980-talet till 88 %.

De traditionella och v�lutvecklade samarbetsstrukturerna mellan arbetsmarknadens parter i Danmark fick

inte bara st�d av det under flera decennier dominerande socialdemokratiska partiet utan �ven av de bor-

gerliga regeringarna mellan 1982 och 1992.

Under en l�ng tid var det vanligt att styra l�nernas minimistandard och arbetsvillkoren genom l�neavtal

p� nationell niv� som f�ljdes av f�rhandlingar i syfte att anpassa avtalen till sektorernas s�rskilda villkor.

P� senare �r har det kommit i g�ng en process som g�r ut p� att decentralisera l�nef�rhandlingarna. Just

nu g�r trenden mot branschavtal, vilket st�r i mots�ttning till de danska fackf�reningarnas traditionella

struktur. Fackf�reningarna svarar p� denna tendens genom att bilda branschkarteller som best�r av delar

av de olika fackf�reningarna.

De danska l�neavtalen omfattar vanligtvis b�de l�nefr�gor och ytrkesutbildningsfr�gor. De senaste �ren

har yrkesutbildningen f�tt allt st�rre betydelse i f�rhandlingarna Ð dock i mycket varierande omfattning.

Dessutom �r arbetsmarknadens parter engagerade i en l�ng rad gemensamma aktiviteter inom ramen f�r

branschutskotten och det av staten finansierade vidareutbildningssystemet.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Det danska systemet f�r vidareutbildning pr�glas traditionellt av statliga regler. Arbetsmarknadens parter

medverkar dock inom lagstiftningens ramar, n�r det g�ller att utforma systemets struktur och inneh�ll.

Yrkesutbildning f�r f�retag, arbetsl�sa och individuella behov erbjuds framf�r allt av yrkesskolor (han-

delsskolor och tekniska skolor) och centrum f�r vuxenutbildning (AMU-centrum). Vidareutbildningen i

de trepartsf�rvaltade AMU-centrumen underg�r f�r n�rvarande stora f�r�ndringar. F�r dessa centrum

inf�rs under arbetsmarknadsdepartementets �verinseende samma regelram som g�ller f�r grundutbildnin-

gen. �r 1991 fick handelsskolorna och de tekniska skolorna ett l�ngtg�ende sj�lvstyre och skolornas led-

ning �verf�rdes till en styrelse, d�r de lokala f�retr�darna f�r arbetsmarknadens parter ing�r paritetiskt.

Yrkesutbildningens inneh�ll och normerna f�r erk�nnandet av utbildningsbevis best�ms genom allm�nna

m�l, som arbetsmarknadens parter avtalar p� nationell niv� och i branschkommitt�er och som sedan

fastst�lls av de beh�riga departementen. P� nationell niv� finns det tv� s�dana r�dgivande kommitt�er som

domineras av arbetsmarknadens parter Ð en f�r utbildning och en annan f�r vidareutbildning ("faglige

udvalg" och "faglige efteruddanelsesudvalg"). Branschkommitt�erna under dessa nationella kommitt�er Ð

som leds av arbetsmarknadens parter Ð fastst�ller riktlinjer f�r yrkesutbildningens kursplan, dess m�l och

normer. P� lokal niv� deltar utbildningskommissionerna med f�retr�dare f�r arbetsmarknadens parter vid

oms�ttningen av de utbildningsm�l och normer som fastst�llts centralt.

Arbetsmarknadspolitiken �r i Danmark ocks� underkastad laglig reglering och till stor del utformad som
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aktiv arbetsmarknadspolitik, d�r vidareutbildningen fr�mjas f�r att f�rebygga de risker som arbetsmark-

naden inneb�r. I den praktiska utformningen av dessa �tg�rder deltar �ven i detta fall de utbildningscen-

trum som leds av arbetsmarknadens parter.

Det finns �ven r�ttsliga best�mmelser f�r den individuella vidareutbildningen i samband med tj�nstledi-

ghet : f�r att vidareutbilda sig kan de anst�llda f� tj�nstledigt i upp till fem �r. Under denna tid betalas

l�nen ur offentliga medel med ett belopp som motsvarar arbetsl�shetsers�ttningen. I vissa branscher finns

kompletterande kollektivavtal, t.ex. f�r att komplettera den statliga l�neutbetalningen.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

AMU-systemet som tillh�r arbetsmarknadsdepartementets ansvarsomr�de �r den institutionella k�rnan

i den offentliga yrkesutbildningen, som utformas av arbetsmarknadens parter och staten gemensamt. 

De 24 lokala AMU-centrumen erbjuder olika yrkesutbildningar och leds av styrelser som �r paritetiskt

sammansatta av f�retr�dare f�r arbetsmarknadens parter. Finansieringen sker genom den centrala arbets-

marknadsfonden som hittills har f�tt en del av arbetsgivarnas och arbetstagarnas skatter.

Finansieringssystemet h�ller f�r n�rvarande p� att st�llas om och sedan 1995 g�r vid sidan om bidragen 

ur statskassan en arbetstagaravgift p� 5 % av bruttol�nen till arbetsmarknadspolitikens fonder. Denna

avgift skall 1997 h�jas till 8 % och d� kompletteras med en arbetsgivaravgift p� 0,19 % av l�nesumman.

�ven arbetsgivaravgiften skall senare h�jas.

Vid sidan om de yrkesinriktade AMU-centrumen �r sedan n�gra �r tillbaka vuxengymnasiets VUC-cen-

trum f�r allm�n vidareutbildning (matematik, fr�mmande spr�k etc.) under uppbyggnad. Dessa p�verkas

dock i l�gre grad �n de yrkesinriktade utbildningscentrumen av arbetsmarknadens parter.

Detta system med utbildningscentrum utnyttjas i h�g grad och fungerar som ryggrad i den verksamhet som

skall uppfylla den enskildes och n�ringslivets vidareutbildningsbehov.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Den sociala dialogen om vidareutbildning �ger i f�rsta hand rum p� central niv� inom ramen f�r relatio-

nerna mellan arbetsmarknadens parter och staten. Dessutom finns det p� branschniv� kompletterande avtal

och gemensam verksamhet inom branschkommitt�erna. P� lokal niv� utformar arbetsmarknadens parter

gemensamt vidareutbildningen i AMU-centrumen och p� de tekniska skolorna och handelsskolorna.

Slutligen har n�ringslivet p� senare tid f�tt �kad betydelse n�r det g�ller yrkesutbildningsfr�gor. Detta

sammanh�nger med att f�retagens humanresurspolitik blir allt viktigare f�r f�retagens konkurrenskraft.

Detta har fr�n f�retagens sida lett till allt fler direkta verksamheter under medverkan av arbetstagarnas

intressef�reningar. Genom ett nationellt avtal �r 1992 blev det m�jligt att tr�ffa �verenskommelser �ven

p� f�retagsniv�.

Den sociala dialogen och avtalen med avseende p� yrkesutbildningen handlar om vidareutbildningens

utformning n�r det g�ller inneh�ll, finansiering, tj�nstledighet och fr�gor r�rande de arbetsl�sas integre-

ring. Vidareutbildningens inneh�ll avtalas inom branschkommissionerna och genomf�rs i de gemensamt

f�rvaltade utbildningscentrumen och p� de tekniska skolorna och handelsskolorna. Inom vissa sektorer
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avtalades en ytterligare finansiering Ð genom en arbetsgivaravgift p� l�nen Ð f�r att komplettera de statli-

ga underh�llsbidragen och p� s� s�tt uppmuntra deltagandet. Dessa fondmedel anv�nds dock inte f�r

genomf�randet av kurser. Endast inom den offentliga sektorn finansieras �ven inneh�llsm�ssiga och

didaktiska pilotprojekt med fondmedel. 1992 �rs avtal, som gjorde det m�jligt att f�ra f�rhandlingar �ven

p� f�retagsniv�, f�ranledde fackf�reningarna och arbetsgivarna att i st�rre utstr�ckning �n tidigare ta sig

an fr�gor som g�ller yrkesutbildning. �ren 1994 och 1995 avtalades s�ledes i m�nga decentrala �verens-

kommelser Ð som g�ller f�r ungef�r en tredjedel av arbetstagarna Ð regler som g�ller r�tt till tv� veckors

individuell tj�nstledighet f�r utbildning per �r inom ramen f�r f�retagets utbildningsplaner. I praktiken

finns det nio olika  modeller och villkor beroende p� vidareutbildningens inneh�ll och m�ls�ttningar.

Numera finns det ocks� kopplingar mellan bransch- och f�retagsniv�erna f�r att fr�mja vidareutbildnin-

gen i �verv�gande sm� och medelstora f�retag. Som exempel kan n�mnas att det danska industrif�rbun-

det och industriarbetarnas fackf�rbund har grundat ett gemensamt sekretariat (SUM) som skall hj�lpa f�re-

tagen vid analys, strategisk planering och praktisk oms�ttning, n�r det g�ller deras personal- och kvalifi-

kationsbehov, samt fr�mja kommunikationen mellan f�retag, arbetstagare och utbildningscentrum.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Danmark �ger ett differentierat system f�r den yrkesinriktade vidareutbildningen med differentierade del-

system. Det s�kerst�ller ett brett deltagande i vidareutbildningen. Inom den danska samh�llskulturen anses

det som sj�lvklart att den enskilde tar del av vidareutbildningen. Systemet regleras Ð mest informellt Ð

genom trepartsavtal mellan staten och arbetsmarknadens parter. P� nationell och lokal niv� samt p� sek-

torsniv� �r arbetsmarknadens parter djupt engagerade i yrkesutbildningspolitikens oms�ttning och utbild-

ningsinr�ttningarnas f�rvaltning. Denna djupt rotade medverkan kan karakteriseras som v�lutvecklad dia-

log mellan arbetsmarknadens parter utan att f�r den skull kallas Çsocial dialogÈ eller att i regel leda till

formella avtalsm�ssiga relationer i dessa fr�gor.

Beskrivningen utarbetad av

Winfried Heidemann
och skriven p� tyfka
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Finland har en stark tradition av social dialog och systematiskt trepartssamarbete sedan Çden historiska

kompromissenÈ mellan statsmakten, fackf�reningar och arbetsgivare �r 1968, vilken satte punkt f�r en tid-

speriod av konflikter och splittring.

Finland har en h�g organisationsgrad och ett r�tt s� stort antal inflytelserika paraplyorganisationer p�

b�gge sidor : FFC (industriarbetare), FTFC (tj�nstem�n) och AKAVA (akademiker) f�r att n�mna de tre

dominerande organisationerna p� fackf�reningssidan, och TT (Industrins och Arbetsgivarnas

Centralf�rbund som skapats genom en sammanslagning av arbetsgivarf�rbundet och industrif�rbundet),

AAC (tj�nster, handel, restauranger, bankv�sende och f�rs�kringsbolag) och MTK (jordbruk). Det finns

ytterligare fyra arbetsgivarorganisationer inom den offentliga sektorn, som st�r f�r en tredjedel av den

totala syssels�ttningen. 

Kollektivf�rhandlingarna �r centraliserade och koncentrerar sig p� klassiska fr�gor s�som l�ner och arbetsf�-

rh�llanden, men utbildningsfr�gor har b�rjat f�rekomma i ramavtalen, som ser intern utbildning som betald

arbetstid. �r 1989 grundades utbildnings- och avg�ngsbidragsfonden (bidrag fr�n arbetsgivaren) och dess r�ck-

vidd utvidgades �r 1991. Fonden kompletterar arbetsl�shetsunderst�det som anst�llda som har tj�nstledigt f�r

att studera har tillg�ng till. Bidragen ses �ver �rligen, men man kommer att bli tvungen att f�rhandla om arran-

gemanget �r 1995. Fonden �r underst�lld gemensam f�rvaltning. Arbetsmarknadsparterna �r med i m�nga olika

trepartsorgan som har att g�ra med utbildning p� alla niv�er. Fackf�reningsrepresentanterna p�verkar f�retag-

sutbildningspolitiken och f�retagsutbildnings�tg�rder genom samarbetskommissionerna som �r obligatoriska

f�r f�retag med mer �n 30 anst�llda. Dessa kommissioner har r�tt till information och samr�d i alla fr�gor som

g�ller utbildning, frist�llande och arbetsf�rh�llanden.

Medelstora och stora f�retag m�ste �rligen utarbeta en utbildningsplan, och vanligtvis diskuteras b�de

dessa planers budget och inneh�ll med de anst�llda.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Kopplingarna mellan arbetsmarknadsparterna och deras dialog och staten och dess lagstiftning �r starka,

s�rskilt inom inkomstpolitiken och arbetsmarknadslagstiftningen, d�r det statliga initiativet f�ljs av 

centrala ramavtal, som uppst�ller riktlinjer f�r de branschvisa f�rhandlingarna. Det h�r �r ocks� ett karak-

teristiskt s�tt f�r att f�rs�ka bek�mpa arbetsl�sheten. Efter att ha f�rlorat marknaden i Sovjet, som stod f�r

ca en femtedel av hela exporten, sj�nk den finska markens v�rde med en tredjedel och under n�gra f� �r

v�xte arbetsl�sheten fr�n n�gra procent till 18,14 % (1994). Den finska marken har �terf�tt en del av sitt

v�rde, men situationen �r fortfarande sv�r och arbetsl�sheten �r den n�st h�gsta i EU.

I Finland har det �nda sedan �r 1979 funnits lagstiftning om tj�nstledighet, vilken ger alla som har varit

anst�llda av samma arbetsgivare under mer �n ett �r r�tt att delta i fortbildningskurser av vilket slag som

helst. Under vissa villkor kan denna tj�nstledighet r�cka �nda upp till tv� �r.

Ers�ttning f�r arbetsmarknadsutbildning kan f�s upp till en niv� som motsvarar arbetsl�shetsunderst�det.

Under de senaste �ren har finansieringen kompletterats av den tidigare n�mnda fonden.
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1979 �rs lag om samarbete inom f�retag f�ljdes av centrala �verenskommelser (f�rnyades 1989), som ger repre-

sentanterna f�r de anst�llda ansvar f�r �vervakningen av lagar och avtal samt f�r l�sning av konflikter mellan

arbetsgivarna och fackf�reningarna i f�retagen. Det f�rskaste exemplet p� systematiskt trepartssamspel �r lagen

fr�n �r 1994 om yrkesexamina, vilken har en del likheter med systemet f�r nationell yrkeskompetens (NVQ),

som utv�rderar och certifierar kvalifikationer oberoende av hur de har uppn�tts. Den paritetiska undervisning-

sstyrelsen best�mmer de branschvisa examenskraven, som baserar sig p� f�rslag fr�n de gemensamma organen

inom de olika sektorerna. Arbetsmarknadens parter �r i majoritet i de regionala examenskommissionerna. 

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMEN

Grundl�ggande yrkesutbildning ges vid statligt �gda skolor, den r�cker mellan tv� och sex �r och �r i h�g

grad diversifierad (250 olika slag).

Finland har ett v�l utvecklat system f�r allm�nutbildning och yrkesutbildning f�r vuxna och deltagaranta-

let �r mycket stort.

Inom vidareutbildning st�r frivilliga och enskilda kurser f�r 23 % (arbetsgivaren betalar vissa kurser),

arbetsmarknadsbaserad eller arbetsmarknadsorienterad utbildning vid yrkesutbildningscenter f�r vuxna

st�r f�r 22 % (staten ger ers�ttning upp till en niv� som motsvarar arbetsl�shetsunderst�det) och intern

utbildning (betalas av arbetsgivaren) utg�r 17 % av verksamheten och enligt rapporter v�xer dess bety-

delse. Allm�nutbildningen �r �nnu popul�rare och st�r f�r 38 %.

Vuxna kan ing� l�roavtal och skaffa sig yrkeskompetens enligt det nya examenssystemet, d�r den f�rsta

niv�n motsvarar grundl�ggande yrkesutbildning och den andra �r en specialiseringsniv�.

Arbetstagaren kan s�ka till alla slag av yrkesutbildningsanstalter inklusive universitet. Universiteten del-

tar vid sidan av institutioner som ger arbetsmarknadsutbildning i ett stort projekt f�r att bek�mpa arbetsl�-

sheten och underst�da sm� och medelstora f�retag (KEKO). KEKO har utformats i samarbete mellan de

tre involverade ministerierna och arbetsmarknadsparterna. (Se tema II, fall...).

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Centraliserade gemensamma f�rhandlingar kan s�jas vara de viktigaste vad g�ller klassiska fr�gor medan

branschvisa �verenskommelser och f�rhandlingar inom f�retaget �r de viktigaste avseende utbildning. P�

grund av l�gkonjunkturen har arbetsgivarna kr�vt st�rre flexibilitet med inriktning p� att decentralisera

f�rhandlingarna och l�gga tyngdpunkten mer p� f�retagsniv�.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Finland har under m�nga �r haft representanter i b�de UNICE:s (samarbetsorganisation f�r gemenskapens indus-

trif�rbund och arbetsgivarorganisationer) och EFS:s (den europeiska fackliga samarbetsorganisationen) delegationer

p� den sociala dialogens europeiska niv�  och signalerar h�rigenom att utbildning och dialog prioriteras.

Beskrivningen utarbetad av

Margit HURUP GROVE
voch skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Storbritannien har alltid till skillnad fr�n andra europeiska stater k�nnetecknats mer av frivilliga �tg�rder

f�r �terkommande yrkesutbildning �n av �tg�rder beslutade genom avtal. Sedan 1979 har fackf�reningar-

na allm�nt spelat en mindre roll och deras inflytande har minskat. I Storbritannien f�rekommer i stor uts-

tr�ckning informella samr�d och kollektiva f�rhandlingar om utbildning.

Under det senaste decenniet har staten spelat en allt mindre roll inom grundl�ggande och yrkesinriktad

vidareutbildning, vilket har resulterat i att standarden p� utbildningen i Storbritannien inte har f�rb�ttrats

p�tagligt och deltagandet i yrkes- och vidareutbildning kan inte m�ta sig med deltagandet i s�dan utbild-

ning i landets viktigaste  industriella  konkurrenter. 

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN  OCH
LAGSTIFTNINGEN

I Storbritannien finns det inte r�ttsligt bindande former f�r f�rh�llandet mellan arbetsgivare och anst�llda

varf�r representationen av arbetstagare p� arbetsplatsen eller vid kollektivf�rhandlingar inte �r reglerad.

R�ttsliga best�mmelser finns bara inom arbets- och anst�llningsavtalsr�tt och inom lagstiftningen om

socialt trygghet och om skydd mot upps�gning.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN  OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMEN

1988 fastst�llde vitboken om syssels�ttning f�r 1990-talet bristf�lligheter i systemet f�r utbildning och

vidareutbildning i j�mf�relse med andra europeiska l�nder. Till f�ljd av detta uppr�ttade regeringen en

enhet f�r yrkesutbildning inom avdelningen f�r syssels�ttningsfr�gor som skulle samarbeta med r�den f�r

yrkesutbildning (TECs) och organisationerna f�r arbetsmarknadsutbildning (ITOs) i arbetet med att

utveckla yrkes- och vidareutbildningen. De olika avdelningarna f�r utbildningsfr�gor har nu slagits sam-

man till en avdelning. Regeringen har bland andra initiativ �ven lagt fram tanken p� nationell yrkeskom-

petens.

Det nationella r�d som best�mmer kompetensniv�n f�r olika yrken (NCQV) uppr�ttades 1986 f�r att

utveckla ett landsomfattande enhetligt system f�r yrkeskompetens. NCQV fastst�ller nationell yrkeskom-

pens (NQVs) i enlighet med standarder som fastst�llts av de arbetsgivarledda �vergripande organisatio-

nerna (ILBs) inom varje n�ringsgren. NQVs grundar sig p� skicklighet snarare �n p� avslutad utbildning

och man riktar mer in sig p� utbildningens resultat �n p� dess inneh�ll. Fackf�reningarna �r inte alltid f�re-

tr�dda i de �vergripande institutioner inom branscherna, men den brittiska landsorganisationen samarbe-

tar med det brittiska industrif�rbundet och avdelningen f�r utbildningsfr�gor i arbetet med att ge utbild-

ningsbidrag (NTAs) till f�retag som uppvisar s�rskilt effektiva utbildningsprogram. I NCQV finns ocks�

f�retr�dare f�r den brittiska landsorganisationen.

Fackf�reningarna �r intresserade av att utveckla nationell yrkeskompetens p� bred basis genom att erbju-

da ing�ende yrkeskunskap p� allm�n och f�rdjupad niv� och p� tillsyns-och f�retagsledningsniv�. 

M�nga n�ringsgrenar b�rjar kr�va en alltmer yrkesutbildad arbetskraft och efterstr�var flexibilitet genom
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kompetens p� flera omr�den. Detta g�ller s�rskilt inom byggbranschen och den kemiska industrin. Inom

byggbranschen lanserades det nationella programmet f�r utveckling av yrkeskunskap (NSDS) i juni 1990

inom 1990 �rs nationella avtal f�r byggindustrin. 

I byggbranschen �r fackf�reningarna representerade p� styrelseniv� och i alla kommitt�er och arbetsgrup-

per. Fackf�reningsengagemang i utbildningsfr�gor p� sektorsniv� inom denna gren har varit omfattande,

men det har f�rekommit vissa sv�righeter. Systemet att ta ut en avgift av arbetsgivare, vilket har �vergi-

vits i andra n�ringsgrenar finns fortfarande kvar inom byggbranschen.  

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Under b�rjan av 1960-talet tog sig trepartsdeltagandet konkret uttryck i de nya tillv�gag�ngss�tten f�r eko-

nomisk planering inom det nationella r�det f�r ekonomisk utveckling och kommitt�erna f�r  ekonomisk

utveckling. 

Sedan den konservativa regeringen uts�gs 1979 har tyngdpunken �verg�tt fr�n trepartsdeltagande och lag-

stadgade utbildningsbest�mmelser till arbetsgivarledda och frivilliga utbildnings�tg�rder. F�r arbetsgivar-

na �r den viktigaste fr�gan att ha en arbetskraft som �r kvalificerad att utf�ra de uppgifter som ligger inom

f�retagens verksamhet. F�r anst�llda inneb�r utbildning och godk�nnande av utbildning ett s�tt att f�

yrkeskunskap och kvalifikationer erk�nda, vilket i sin tur b�r inneb�ra m�jligheter till h�gre l�n, �kad till-

fredsst�llelse med arbetet, b�ttre s�kerhet och �kad r�rlighet p� arbetsmarknaden. De f�retr�dande orga-

nen, arbetsgivarnas sammanslutningar och fackf�reningarna st�djer dessa tv� parters m�l, men varje organ

kan ha ett bredare program.

Idag har den brittiska landsorganisationen eller enskilda fackf�reningar samr�dsr�tt i r�den f�r yrkesut-

bildning (TECs) p� regional niv�, inom vilka det huvudsakliga diskussions�mnet �r organiseringen av

NQVs.

De f�rsta tecknen p� att fackf�reningarna b�rjade skifta tyngdpunkt i utbildningsfr�gan kan ses i flera

fackf�reningars verksamhet under andra halvan av 1980-talet.

I utbildningsfr�gor b�rjade den brittiska landsorganisationen mer fokusera sitt intresse till arbetsplatsniv�n

fr�n att tidigare ha koncentrerat sig p� nationell niv� och p� branschniv�, och man kom med f�rslag om

att skapa en lagstadgad basis f�r samr�d med arbetstagarna genom att bilda  kommitt�er f�r utbildning p�

arbetsplatserna (WTCOM).

P� b�de sektors- och f�retagsniv� har unders�kningar visat att man p� f�retagsledningssidan �r villig att

l�ta fackf�reningarna delta i diskussionerna om utbildning, �ven om det r�der betydande skillnader i hur

detta deltagande ser ut n�r det g�ller niv�n p� f�rhandlingarna,  deras r�ckvidd och bredd. P� vilken niv�

diskussionerna om utbildning f�rekommer best�ms i stor utstr�ckning av niv�n p� kollektivf�rhandlin-

garna i andra fr�gor eller av andra faktorer, som t.ex. i vilket forum utbildningsfr�gan diskuteras, fackf�-

reningarnas tyngd, arbetsgivarnas inst�llning, utbildningens omfattning och arbetskraftens  kompetens-

niv�.

Inom  vissa f�retag finns ocks� forum f�r lokala f�rhandlingar, som arbetsr�den och de gemensamma

f�rhandlingskommitt�erna,s� v�l som utbildningskommitt�er inom vilka utbildningsfr�gor diskuteras.
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S�RSKILDA IAKTTAGELSER

1989 �rs sociala stadga inneh�ll m�let att garantera alla anst�llda tillg�ng till yrkesutbildning under hela

deras yrkesverksamma liv. Senare definierades i Maastrichtf�rdraget EG:s skyldigheter p� yrkesutbildnin-

gens omr�de, men de tolv medlemsstaterna kunde inte komma �verens om en gemensam socialpolitik.

Slutligen tr�ffade alla medlemmar med undantag av Storbritannien avtal om ett kompletterande protokoll

om socialpolitik. 

Beskrivningen utarbetad av

Grainne CREGAN
och skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

I Frankrike f�rs en utvecklad dialog mellan arbetsmarknadens parter om yrkesutbildningsfr�gor framf�r

allt p� nationell och yrkes�vergripande niv�. Ursprunget till denna dialog kan f�rl�ggas till �r 1969.

D�tidens politiska oroligheter ledde till f�rhandlingar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om

en f�rb�ttring av arbetstagarnas arbets- och levnadsvillkor. I detta sammanhang tog man ocks� upp arbets-

tagarnas kompetens som uppfattades som l�g. Man kom �verens om att med gemensamma �tg�rder p�

omr�det vidareutbildning f�rb�ttra kompetensstrukturen och med detta samtidigt ge ett incitament f�r den

ekonomiska och sociala utvecklingen. Det sades uttryckligen att arbetsmarknadens parter sj�lva skulle

f�rhandla om vidareutbildningens reglering. I juli 1970 skrevs ett f�rsta avtal p� nationell och yrkes�ver-

gripande niv�, d�r man i allm�nna ordalag kom �verens om  arbetstagarnas r�tt till vidareutbildning. �r

1971 lagstadgades en principiell finansieringsskyldighet f�r arbetsgivaren. Dessa principer fick konkret

form i de omf�rhandlingar som arbetsmarknadens parter hade utlovat: �r 1982 inf�rdes tj�nstledighet f�r

utbildning som konkret f�ljd av r�tten till vidareutbildning och man kom �verens om att finansieringen

skulle ske med hj�lp av fonder, �r 1991 f�ljde en omstrukturering av hela systemet och inf�randet av

ÇsaminvesteringÈ, �r 1994 kom man slutligen �verens om ÇvidareutbildningspottenÈ som ett nytt element

(utnyttjande av den individuella r�tten till vidareutbildning i form av vidareutbildningsprojekt f�r f�reta-

get). Genom de lagstadgade omf�rhandlingarna har den sociala dialogen om vidareutbildning under tiden

f�tt en intern dynamik som g�r det m�jligt att hela tiden m�ta nya krav.

Den sociala dialogen f�rs p� nationell och yrkes�vergripande niv� av de officiellt erk�nda f�rbunden: hos

arbetsgivarna �r det � ena sidan industrif�rbundet, de sm� och medelstora f�retagens f�rbund och hant-

verkarna samt � andra sidan de fem fackf�rbunden som bildas av de fackf�reningar som av staten

tillerk�nts avtalsr�tt.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Den sociala dialogen f�rs dock inte enbart mellan arbetsmarknadens parter utan �ven med staten som 

trepartssamtal. De principer som de tre parterna kommer �verens om �vertas sedan av regeringen och 

parlamentet i den nationella arbetslagstiftningen och �r d�rmed bindande �ven f�r de ekonomiska sekto-

rer som inte �r organiserade. Man kan s�ledes i Frankrike tala om en Çv�xelverkanÈ mellan den sociala

dialogen och lagstiftningen. I och med den senaste fem�rslagen om syssels�ttning och yrkesutbildning 

av december 1993 har man dock brutit med denna vana. Det g�ller framf�rallt f�r vissa grundl�ggande

best�mmelser i 1994 �rs �verenskommelser som hittills inte �vertagits till lagstiftningen. Slutligen �r 

det f�rbunden som ansvarar f�r genomf�randet av de regler som best�mts genom avtal och lagstiftning,

och de har f�r detta syfte inom en rad branscher tr�ffat avtal och �vertar d�r genomf�randet i paritetiskt

sammansatta institutioner ("gestion paritaire").

Denna v�xelverkan mellan avtal och lagstiftning syftar till vidareutbildningen som den uppfattas av de

franska akt�rerna: Yrkesinriktad utbildning utanf�r och i anslutning till det statliga yrkesutbildningssyste-

met. Skolornas yrkesinriktade grundutbildning regleras d�remot i grunden genom den statliga lagstiftnin-

gen. Arbetsmarknadens parter r�dfr�gas  i detta sammanhang om inneh�llet n�r det g�ller kvalifikationer

och utbildningsbevis. Endast inom det smala omr�det "l�rlingsutbildning", d�r utbildningen bygger p� ett

arbetskontrakt, best�ms ramarna dessutom genom kollektivavtal.
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33 F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

Vidareutbildningens reglerade delsystem utformas i den sociala dialogen mellan de tre parterna. I den m�n

vidareutbildningen �r reglerad och formaliserad �ger den rum inom de strukturer som avtalats mellan

arbetsmarknadens parter. Systemet f�r vidareutbildning best�r av tre komponenter:

- F�retagets utbildningsplan ("Plan de Formation").

- Individuell tj�nstledighet f�r utbildning ("Cong� Individuel de Formation").

- �tg�rder f�r integration av ungdomar i arbetslivet ("Insertion des Jeunes").

Den sociala dialogen om yrkesutbildning handlar ocks� om det yrkesinriktade grundutbildningssystemet,

eftersom det omfattar �tg�rder som g�ller vidareutbildningen och integrationen av unga m�nniskor som �r

nya p� arbetsmarknaden i syfte att utj�mna grundutbildningens brister. De ungas integration p� arbets-

marknaden ("insertion des jeunes") �r en viktig fr�ga i den sociala dialogen i Frankrike. Med avtalen och

reglerna p� detta omr�de p�verkar arbetsmarknadens parter yrkesutbildningen vid sidan om statens tradi-

tionella utbildningssystem i skolorna och bildar p� s� s�tt ett ytterligare delutbildningssystem.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH INNEH�LL

Den sociala dialogen om yrkesutbildning f�rs framf�r allt p� nationell och yrkes�vergripande niv�.

Dialogen och avtalen handlar i detta sammanhang om m�jligheten till vidareutbildning genom individuell

tj�nstledighet f�r utbildning, principerna f�r vidareutbildningens finansiering och f�rvaltning samt de

ungas integration p� arbetsmarknaden.

Det f�rekommer kompletterande f�rhandlingar p� branschniv� f�r att genomf�ra de avtal som tr�ffats p�

nationell och yrkes�vergripande niv�. I detta sammanhang handlar det huvudsakligen om erk�nnandet av

de kvalifikationer som vunnits i samband med yrkesutbildnings�tg�rderna. Dessa branschintyg kan av en

trepartskommitt� vid arbetsmarknadsdepartementet j�mst�llas med det nationella utbildningssystemets

kvalifikationer ("homologation"). H�r behandlas �ven fr�gor g�llande organisationen av sj�lvstyret och av

de fonder som skall finansiera den yrkesinriktade vidareutbildningen.

P� f�retagsniv� r�dfr�gas arbetstagarnas f�retr�dare i personalr�det ("comit� dÕentreprise") om f�retagets

utbildningspolitik. F�retagets utbildningspolitik, som i Frankrike �r bindande, anv�nds f�r att ber�kna det

belopp som av f�retaget skall betalas till finansieringsfonderna och m�ste behandlas i personalr�det.

Praxis p� denna niv� �r dock mycket skiftande och str�cker sig fr�n att utbildningsplanen endast formellt

antecknas till att den aktivt utformas av arbetsmarknadens parter.

Individuell tj�nstledighet f�r utbildning � ena sidan och f�retagets utbildningsplan � andra sidan �r omr�-

den som hittills varit �tskilda. De kan numera kopplas ihop med hj�lp av det nya instrument som kallas

vidareutbildningspott ("capital temps de formation"), vilket inneb�r att den individuella tj�nstledigheten

f�r utbildning kan anv�ndas f�r att f�rverkliga m�ls�ttningar i f�retagets utbildningsplan under f�ruts�tt-

ning att dessa �verensst�mmer med branschens avtalade kvalifikationsm�l. Till�mpningen av detta nya

instrument, som avtalats p� nationell niv�, m�ste ske p� sektors- och f�retagsniv�.
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I Frankrike f�rs en v�lutvecklad formell dialog om vidareutbildning med statlig medverkan.

Vidareutbildningssystemet vilar p� tv� pelare: Arbetsmarknadsparternas avtalspolitik p� de olika niv�erna

och lagstiftningen, som sj�lv h�rr�r fr�n samr�det mellan arbetsmarknadens parter. Trots att verkningarna

med avseende p� de faktiska m�jligheterna till och deltagandet i vidareutbildningen samt dess inneh�ll och

niv�er enligt senaste r�n inte �r st�rre �n i de l�nder d�r den sociala dialogen har en annan form och inte

�r formaliserad, har det i Frankrike �nd� vuxit fram en debattkultur om vidareutbildning som hela tiden

ser till att systemet anpassas och st�rker det gemensamma ansvar som arbetsmarknadens parter har. Det

verkar dock som om det ofta uppst�r sv�righeter vid till�mpningen p� f�retagsniv�, d�r fackf�reningarna

som den ena av arbetsmarknadens parter �r svagt f�retr�dda. Denna niv� f�r dock allt st�rre betydelse i

samband med den industriella omstruktureringen.

Beskrivningen utarbetad av

Winfried Heidemann
och skriven p� tyfka
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

En social dialog avseende yrkesutbildning har i Grekland kommit i g�ng f�rst under de senaste �ren.

I Grekland svarar service och jordbruk f�r mer �n 75 % av verksamheten i n�ringslivet. Sm� och medel-

stora f�retag dominerar, och mindre �n 50 % av den i n�ringslivet aktiva befolkningen �r arbetstagare -

j�mf�rt med ett genomsnitt i EU p� 82 %. F�ljaktligen �r organisationsgraden j�mf�relsevis l�g. F�rr i

tiden var tillvaratagandet av de anst�lldas intressen mer eller mindre en del av den allm�nna socialpoliti-

ken, och fackf�reningarna fick stora bidrag genom socialf�rs�kringssystemet. Statsfinansieringen avskaf-

fades genom lag 1990, vilket ledde till en omorientering av fackf�reningarnas prioriteringar. Ett fackligt

arbetsinstitut (INE GSEE) inr�ttades, och yrkesutbildningen som ett medel att fr�mja medlemmarnas

intressen kom starkt i fokus.

Samtidigt gjorde ett starkt behov av modernisering av ekonomin att flaskhalsar och kvalifikationsklyftor

- inte minst betr�ffande ny teknik - blev uppenbara, vilket gjorde arbetsgivarna  medvetna om yrkesut-

bildningens avg�rande betydelse. De inr�ttade ocks� sin egen institution f�r industriell utbildning och

yrkesutbildning (IBEPE). Det f�rsta kollektivavtal som erk�nde behovet av att fr�mja yrkesutbildning-

sprogram ingicks 1988. Det har f�ljts av avtal 1991 och 1994. B�da parterna p� arbetsmarknaden (SEV,

den grekiska industriarbetsgivarf�reningen och GSEE, den grekiska l�ntagarorganisationen) �r ot�liga och

vill ha sina initiativ f�rverkligade, och de deltar nu i en sj�lvstyrande ekonomisk och social kommitt� som

inr�ttades i december 1994. Den h�r kommitt�n arbetar efter den europeiska modellen,  f�rbereder yttran-

den som skall l�ggas fram f�r regeringen och uttrycker arbetsmarknadsparternas gemensamma st�nd-

punkter.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

I Grekland betraktas ett kollektivavtal p� arbetsmarknaden som r�ttsligt bindande, och det m�ste ratifice-

ras genom ett parlamentariskt beslut. Detta kr�ver naturligtvis att det omfattar alla. Alla, p� b�da sidor,

omfattas oavsett om de �r organiserade eller inte.

1988 �rs avtal ratificerades samma �r. 1991 �rs avtal blev aldrig ratificerat - antagligen f�r att det ans�gs

f�rfattningsstridigt att arbetsmarknadens parter anvisar uppgifter till regeringsorgan (arbetsmarknadens

parter beg�rde en partssammansatt styrelse f�r fonden under OAED, en avdelning av arbetsmarknadsde-

partementet, som skulle samla in och administrera den avgift som parterna kommit �verens om).

1994 �rs avtal upprepar id�n med en fond (nu g�ller det faktiskt tv� fonder) under OAED med huvudsak-

ligen partssammansatta styrelser (SEV och GSEE, kompletterat med ledarna f�r OAED). Det ovann�mn-

da problemet m�ste ha blivit l�st, eftersom 1994 �rs kollektivavtal ratificerades genom ett beslut i det gre-

kiska parlamentet n�stan omedelbart 1994.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

Det statligt drivna systemet (ESSEK) f�r utbildning - allm�n och yrkesinriktad - t�cker inte behovet av

yrkesm�ssig kompetens p� n�got helt�ckande eller systematiskt s�tt, som skulle kunna uppfylla f�retagens

och de anst�lldas behov. Det finns flera typer av grundl�ggande yrkesutbildning (yrkesskolor, tekniskt
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gymnasium och en l�rlingsutbildning som liknar det tyska dualsystemet och  organiseras av OAED), men

det finns �nnu inget allm�nt system f�r auktorisering som skulle  hj�lpa till att ge yrkesutbildningen sta-

tus och utbredning. 

F�r att illustrera den l�ga status som grundl�ggande yrkesutbildning hittills har haft kan n�mnas att allm�n

utbildning valdes av 64 % av de personer som gick ut skolan 1990/91.

Fortbildning har huvudsakligen betraktats som arbetsgivarnas ansvar, och en m�ngd olika privata utbild-

ningsinitiativ har funnits, som tillsammans med det offentliga utbudet har kritiserats av fackf�reningarna.

Eftersom arbetsgivarna har varit villiga att ta in utbildningsfr�gor i kollektivavtal och att samarbeta med

f�rbunden om en reform, kan inte heller arbetsgivarna ha funnit status quo tillfredsst�llande.

Arbetsmarknadens b�da parter har inr�ttat institutioner f�r att organisera och genomf�ra utbildning, och

de har ocks� samarbetat n�r det g�ller att kr�va ett nationellt system f�r yrkesutbildning.

�r 1992 inf�rdes ett s�dant system genom lag, och arbetsmarknadens parter �r nu f�retr�dda i OAED:s

styrelse, i r�det och i studiekommitt�erna, som analyserar arbetsmarknadens behov, liksom i de regionala

fora. Ett av m�len med det nya systemet �r att uppr�tta en nationell lista �ver erk�nda yrken, ett annat �r

att omorganisera utbildningsbevisen f�r att r�tta sig efter EU-direktiven. Det �r fortfarande f�r tidigt att

f�rs�ka utv�rdera effekterna av detta initiativ.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Det finns inga kollektivavtal om yrkesutbildning p� sektors-, regional- eller f�retagsniv� i Grekland. De

avtal som har n�mnts ovan �r bransch�vergripande, landsomfattande och allm�nna. F�retagsr�d (endast

best�ende av anst�llda) har inf�rts i lagstiftningen, men det finns ytterst f�. 1990 blev det m�jligt att tr�f-

fa avtal p� f�retagsniv�. Informella avtal eller �verenskommelser p� f�retagsniv� var tidigare ganska van-

liga, men det �r inte klarlagt i vilken utstr�ckning de omfattade utbildning. Sektoriella observationsorgan

skapas, och det finns arbetscentrum i en del st�rre st�der. Det �r �nnu inte klarlagt i vilken utstr�ckning de

omfattar utbildningsfr�gor.

I 1988 �rs avtal inf�rdes en allm�n arbetsgivaravgift p� 0,20 % av l�neutgifterna f�r att finansiera fr�m-

jandet av yrkesutbildningsprogram. Denna avgift skulle samlas in, hanteras och �terbetalas till firmorna,

om deras utbildningsprogram blev godk�nda av OAED.

OAED kritiserades f�r det s�tt p� vilket detta gjordes i b�rjan, och i 1991 �rs avtal f�reslogs en gemen-

sam kommitt� som skulle �vervaka tilldelningen av medel och genomf�randet av  utbildningsprogram-

men. Som tidigare n�mnts blev detta avtal aldrig ratificerat av regeringen, men 1994 ersattes avtalet av ett

nytt avtal som �r ratificerat.

Genom 1994 �rs avtal �kas avgiften till 0,45 % och  tv� fonder f�reskrivs f�r yrkesutbildningsprogram

under OAED:s egid - d�remot skall man vara oberoende av staten eller andra offentliga organisationer n�r

det g�ller handhavandet av fonderna och tillhandah�llande av utbildning:

-  ELPEKE f�r fortbildning av anst�llda finansieras genom en avgift p� arbetsgivarna p� 0,45 %,

-  EKLA som skall bek�mpa arbetsl�shet genom utbildning. Denna fond finansieras med ytterligare 0,36 %

av l�nebeloppen - 0,26 % fr�n arbetsgivarna och 0,10 % fr�n arbetstagarna. B�da fonderna skall ha en sty-

relse sammansatt av arbetsmarknadens parter.



S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Med tanke p� att den sociala dialogen har tillkommit p� senare tid i Grekland, var det v�ntat att dialogen

p� europeisk niv� skulle f� ett ganska stort inflytande, genom att tj�na som exempel, p� f�rh�llandena 

mellan arbetsmarknadens parter i Grekland.

Samfinansieringen av utbildningen fr�n de europeiska strukturfonderna och kraven i deras program, 

liksom reglerna f�r erk�nnande av examensbevis och str�van efter en �ppen och tydlig redovisning av

olika meriter, har utan tvekan skapat ett behov av gemensamma strukturer och gemensamt agerande.

G R E K L A N DG R E K L A N D
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Beskrivningen utarbetad av

Margit HURUP GROVE
och skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

P� Irland har arbetsmarknadsparterna starka organisationer som representerar dem.

P� arbetsgivarnas sida �r den viktigaste organisationen den irl�ndska samarbetsorganisationen f�r handels-

och arbetsgivarorganisationer (IBEC), som �r medlem av samarbetsorganisationen f�r gemenskapens

industrif�rbund och arbetsgivarorganisationer (UNICE). De tv� andra arbetsgivarorganisationerna som

b�r n�mnas �r byggindustrif�rbundet (CIF) och organisationen f�r sm� och medelstora f�retag (ISME).

Den irl�ndska landsorganisationen (ICTU), som �r medlem av Europeiska fackliga samarbetsorganisatio-

nen (EFS), �r den enda irl�ndska fackliga samarbetsorganisationen. Till dess medlemmar h�r de 66 akti-

va fackf�reningarna p� Irland, av vilka 17 uteslutande representerar arbetstagare p� Nordirland medr�knat

de tolv fackf�reningar som verkar i F�renade kungariket. Irland har 49 fackf�reningar, av vilka 12 har sina

huvudkontor i Storbritannien. Det finns tv� viktiga fackf�reningar som �r aktiva p� Irland och som inte �r

anslutna till ICTU.

Det har skett avsev�rda f�r�ndringar i f�rhandlingarna p� olika niv�er mellan arbetsmarknadsparterna

sedan 1970-talet.

F�rst och fr�mst har bilaterala f�rhandlingar om l�nepolitik, som ledde till undertecknandet av nationella

l�neavtal (NWA) �ren 1970, 1972, 1974, 1975, 1976 och 1978, f�ljts av trepartsf�rhandlingar som ledde

till �verenskommelser - a National  Understanding for Economic and Social Development, dvs. en natio-

nell �verenskommelse om ekonomisk och social utveckling - �ren 1979 och 1980. De viktigaste trepart-

savtalen �r programmet f�r nationell �terh�mtning (PNR) undertecknat 1987, programmet f�r ekonomisk

och social utveckling (PESP) undertecknat 1990 och programmet f�r konkurrenskraft och arbete (PCW)

undertecknat 1993.

PNR, PESP och PCW �r i motsats till NWA gemensamma �tg�rdsprogram som innefattar rekommenda-

tioner inom omr�den av allm�nt intresse f�r regeringen, arbetsgivare och fackf�reningar.

�ven om dessa program inte skall f�rv�xlas med bindande �verenskommelser, anser de flesta observat�-

rer att fackf�reningar och f�retag respekterar programmen och ger dem nyckelrollen som reglerare i

f�rh�llandet mellan arbetsmarknadens parter.

Allm�nt sett verkar det irl�ndska systemet f�r f�rh�llandet mellan arbetsmarknadens parter genomg� en

f�r�ndring d�r karakt�rsdrag som �r ett arv fr�n ett gemensamt f�rflutet med F�renade kungariket f�renas

med de allt viktigare trepartsf�rhandlingarna, en utvecklingspolitik f�r medverkan p� f�retagsniv� och

st�rre intresse f�r fr�gor om innovativa metoder f�r arbetsorganisationen och vidareutbildning.

� andra sidan ledde publiceringen av gr�nboken om utbildning i en f�r�nderlig v�rld �r 1992 till diskus-

sioner om utbildnings- och yrkesutbildningssystem och f�r�ndringarna som beh�ver genomf�ras f�r att

decentralisera skolf�rvaltningen, skapa ett enhetligt examenssystem, utvidga omskolningsprogram, st�rka

kopplingen mellan utbildning och arbete, ge de tv� sista skol�ren st�rre betydelse liksom den arbetsbase-

rade inl�rningen. F�r n�rvarande f�rbereder de offentliga myndigheterna en vitbok om yrkesutbildnings-

politik. 
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Vidareutbildning har emellertid �nnu inte gett upphov till s�rskild lagstiftning och det finns inga r�ttsliga

best�mmelser om tj�nstledighet f�r studier.

Inom detta globala ramverk skall vi analysera vilken roll som arbetsmarknadsparterna och den sociala dia-

logen har avseende vidareutbildning p� Irland.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Det irl�ndska systemet f�r f�rh�llandet mellan arbetsmarknadens parter grundar sig p� frivilliga gemen-

samma arbetsavtal, som f�rhandlats fram av arbetsmarknadens parter och som f�rutom i specialfall endast

inbegriper de f�retag som �r direkt representerade och dessa f�retags anst�llda.

�ven om utvidgningar av de kollektiva arbetsmarknadsavtal som registrerats vid arbetsdomstolen tekniskt

sett �r m�jliga, verkar de snarare att vara ett undantag �n en regel, f�r registrering �r ovanligt.

De tv� viktigaste f�rhandlingsniv�erna �r centralniv�n Ð p� vilken dialogen mellan de tre arbetsmarknad-

sparterna handlar om l�nepolitik och ibland om annan global politik Ð och f�retagsniv�n eller till och med

fabriksniv�n, d�r det f�rhandlas om l�nef�rh�jningar och arbetsf�rh�llanden.

Oavsett detta f�rekommer det f�rhandlingar inom tryckeribranschen, byggbranschen och elbranschen och

transport- och distribueringssektorn.

I en del branscher (t.ex. hotell och catering, kontraktst�dning, specerihandeln, advokatbyr�er) best�ms

minimil�nen av gemensamma arbetskraftskommitt�er som f�reskrivs i lagen.

En annan t�nkbar plattform f�r dialog mellan arbetsmarknadsparterna �r arbetsr�den som grundats genom

en �verenskommelse mellan arbetsmarknadsparterna och i vissa fall p� arbetsgivarinitiativ. Arbetsr�d

finns endast i vissa branscher och i allm�nhet �r de snarare plattformar f�r samr�d �n f�r f�rhandlingar.

Slutligen �r det ocks� p� sin plats att n�mna fackf�reningsrepresentanterna, som  fackf�reningsmedlem-

marna v�ljer f�r att f�ra fram deras �sikter till arbetsgivaren och som utg�r en koppling mellan fackf�re-

ningen och dess medlemmar i f�retaget.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

B�de regeringen och arbetsgivarorganisationerna anser att f�retaget b�r ansvaret f�r vidareutbildning, och

d�rf�r �r associerade beslut f�retagsledningens privilegium.

Som ett resultat av detta spelar den sociala dialogen en relativt liten roll i utbildningssystemet.

Ett viktigt undantag fr�n den h�r regeln �r programmet Levy-Grant som startats inom byggbranschen och

som �r ett system f�r debitering och omf�rdelning av medel som �ronm�rkts f�r vidareutbildning. Levy-

Grant grundar sig p� 1,25 % av f�retags totala l�neutgifter. P� det h�r s�ttet kan utbildningsprogram som

passar ihop med branschens utbildningsplan finansieras.
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Den h�r modellen till�mpas ocks� av alla branscher som omfattas av an Foras Aiseanna Saothair (FAS).

�ven om gemensamma f�rhandlingar spelar en liten roll inom vidareutbildningen, �r det sk�l att n�mna

vissa allm�nna eller halvt om halvt allm�nna organ, vid vilka arbetsmarknadsparterna verkar som r�dgi-

vare.

Ett exempel p� detta �r det nationella r�det f�r yrkesinriktade stipendier (NCVA), som har till uppgift att

utf�rda intyg f�r grundl�ggande yrkesutbildning som utbildningsdepartementet erbjuder. Andra �r FAS

som �gnar sig �t syssels�ttning och yrkesutbildning och som st�r under beskydd av departementet f�r f�re-

tagsamhet och syssels�ttning, den nationella kommitt�n f�r l�rlingsskap (NAAC) som ger r�d till FAS

ang�ende genomf�randet av det nya l�rlingssystemet, den officiella myndigheten f�r turistutbildning

(CERT) som st�r under turistdepartementets beskydd samt Teageasc som �r myndigheten f�r utveckling

av jordbruk och livsmedelsindustri.

Vid sidan av f�rbundens medverkan skall ocks� SIPTU:s roll som r�dgivare i flera olika CERT-kommit-

t�er n�mnas. SIPTU har genom sin  r�dgivande roll m�jlighet att p�verka strukturen och inneh�llet i

utbildning som erbjuds inom turistsektorn. Denna fackf�rening spelar en liknande roll inom hotell och

cateringn�ringen, eftersom den �r representerad i kommitt�n f�r utbildning p� betald arbetstid vid restu-

rangh�gskolan i Dublin.

Dessutom finns det inom varje gren inom tillverkningsindustrin och byggbranschen representanter f�r

arbetsmarknadsparterna i en r�dgivande FAS-kommitt� som �gnar sig �t analysering av utbildningsbehov.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

P� en nationell och mellanfacklig niv� har PESP utgjort en innovationsk�lla, d� det inneh�ller ett antal

uppslag till utbildning som betonar betydelsen av vidareutbildning och omskolning av arbetstagarna.

PESP yrkar ocks� p� att finansieringen av l�rlingskap och grundl�ggande utbildning skall vara huvudfr�-

gorna i de kommande trepartsf�rhandlingarna.

Inom PESP:s f�rhandlingsram har IBEC och ICTU publicerat en gemensam deklaration om att h�ja

arbetstagarnas engagemang p� f�retagsniv�n Ð Joint Declaration on Employee Involvement in the Private

Sector Ð som i enlighet med analysen av den senaste utvecklingen i Europa inklusive analysen av dialo-

gen mellan arbetsmarknadsparterna, anser att de anst�llda, deras representanter och ledarutbildning �r

avg�rande f�r strategisk framg�ng inriktad p� att f�rb�ttra f�retags konkurrenskraft.

PCW s�kerst�ller att regeringen st�der utbildningsprogrammen som avtalats mellan arbetsmarknadspar-

terna. Programmet omfattar en deklaration som uppmuntrar offentliga och privata f�retag till att utveckla

samarbete med fackf�reningar avseende utbildning f�r att garantera en fortg�ende anpassning av l�nta-

garnas kunskaper och deras r�rlighet.

� andra sidan ber�r kollektiva �verenskommelser p� branschniv� inte fr�gor som g�ller vidareutbildning;

till st�rsta delen inneh�ller de bara allm�nna principer, vilkas till�mpning har pressats tillbaka till f�retags-

eller fabriksniv�n.
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Nyligen gjorda unders�kningar ger emellertid vid handen att irl�ndska fackf�reningar medverkar i endast

10 % av f�retagen vad g�ller utbildningsbehov, planering och utv�rderande unders�kningar.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

F�r�ndringar som har skett nyligen inom det irl�ndska systemet f�r f�rh�llandet mellan arbetsmarknadens

parter och utbildningsreformen kan f�rst�rka arbetsmarknadsparternas och de gemensamma f�rhandlin-

garnas roll inom vidareutbildningen.

Vidareutbildningen �r i dag av h�gsta prioritet f�r fackf�reningarna efter att tidigare ha underv�rderats.

Detta har lett till att fackf�reningarna kr�ver att de skall f� en mera framtr�dande roll i utvecklingen av

yrkesutbildning inom ramen f�r ett mindre konfliktsm�ssigt f�rh�llande mellan arbetsmarknadens parter,

vilket grundar sig p� icke-Tayloriserade m�nster f�r arbetsorganisationen.

�n s� l�nge �r en s�dan utveckling ingenting annat �n en m�jlighet, vars effekt och metoder man kommer

att bli tvungen att fastst�lla i framtiden.

Beskrivningen utarbetad av

Antonio DORNELAS
och skriven p� portugisiska



I T A L I E NI T A L I E N

11

3Stödbestämmelse för Arbetsmarknads-                    parternas dialog om Fortbildning177

22

UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Arbetsmarknadsparternas roll i utvecklingen av yrkesutbildningen har f�rst�rkts sedan 1980-talet, genom

en serie avtal p� olika niv�er som visar avtalspolitikens v�xande inflytande p� utvecklingen av utbild-

ningssystemet.

De viktigaste akt�rerna p� arbetsgivarsidan �r CONFINDUSTRIA (privat industriarbetsgivarf�rbund,

medlem i UNICE), CONFAPI (arbetsgivare i sm� och medelstora f�retag), IRI och ENI (de tv� konglo-

meraten av statliga f�retag) samt hantverkarf�rbunden, och p� den fackliga sidan, CGIL, CISL och UIL,

de tre mest representativa fackf�rbunden som alla �r medlemmar i Ekonomiska och sociala kommitt�n.

Regeringens viktigaste uppgift g�ller f�r �vrigt �tg�rder kopplade till en aktiv syssels�ttningspolitik,

finansiering av regionalpolitik om grundl�ggande och fortsatt yrkesutbildning och allm�n samordning av

systemet.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Eftersom normerna f�r kollektiva f�rhandlingar i den italienska konstitutionen inte har �verf�rts till den

�vriga lagstiftningen, tillh�r Italien inte den grupp av medlemsstater inom Europeiska unionen d�r lagen

tillf�rs�krar kollektivavtalen en bindande roll liknande den statliga lagstiftningens och ger m�jlighet att

l�ta dem g�lla allm�nt. �nd� t�cker kollektivavtalen den stora majoriteten av f�retag och l�ntagare, s�v�l

inom den privata sektorn som inom den offentliga.

Italien utg�r s�ledes exempel p� ett system av frivilliga relationer i arbetslivet som tilldelar den sj�lvst�n-

diga f�rhandlingen mellan arbetsmarknadens parter en mycket viktig funktion.

I detta system f�r relationerna p� arbetsmarknaden sker f�rdelningen p� olika f�rhandlingsniv�er genom

regler utformade av arbetsmarknadsparterna sj�lva.

Beslut r�rande den �vergripande politiken - yrkesutbildning innefattad - tas p� nationell niv� efter

f�rhandlingar, d�r regeringen ibland deltar (concertazione sociale) och som leder till undertecknandet av

Protocolli dÕintesa, vilka ibland ger upphov till  lag�ndringar.

P� regional niv� avser f�rhandlingarna de problem som �r specifika f�r de regionala arbetsmarknaderna

och utvecklingen av politiken om yrkesutbildning, vilket i vissa fall har lett fram till gemensamma former

f�r f�rhandling om yrkesutbildning.

P� sektorsniv� avser de ibland mycket detaljerade avtalen, bland annat, villkoren f�r tilltr�de till utbild-

ningen, skapandet av gemensamma former f�r administration av utbildningen och klassificeringar samt

den yrkesm�ssiga r�rligheten.

P� f�retagsniv� ber�r kollektivavtalen Ð som direkt ber�r omkring en tredjedel av f�retagen, vanligtvis

medelstora och st�rre Ð speciella krav med beaktande av avtalen p� h�gre niv�er.
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33 F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN 
OCH YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

I Italien sk�ter staten de institut f�r yrkesutbildning som �r integrerade i skolsystemet. Regionerna � sin

sida, �r utbildningssystemets viktigaste akt�rer, f�r det �r p� denna niv� som den genomf�rda utbildnin-

gen styrs via flera olika typer av institutioner. Bland dessa kan n�mnas offentliga myndigheter (regionala

och kommunala), privata institutioner inr�ttade av f�retag eller av sammanslutningar av f�retag, privata

institutioner inr�ttade av f�retag och fackf�reningar i samarbete, institut med ursprung i fackf�reningar

samt andra privata institutioner.

Det �r ocks� p� regional niv� inom ramen f�r arbetsmarknadspolitiken, som utbildningspolitiken fastst�lls

och beslut fattas betr�ffande godk�nnande av utbildningar.

Arbetsmarknadens parter spelar s�ledes en viktig roll, b�de som reglerande instans f�r utbildningssyste-

met och som producenter av utbildning i sig sj�lva.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Arbetsgivarf�reningarnas och fackf�reningarnas insatser i utvecklingen av fortbildningen har utvecklats

efter inr�ttandet 1984 av avtalen f�r yrkesutbildning Ð arbete (CFL), som �r till f�r att underl�tta anpass-

ningen av unga fr�n 14 till 29 �r till arbetsmarknaden.

Lagen som inr�ttade CFL medgav arbetsgivarna minskningar av kostnaderna f�r arbetet (av arbetsgiva-

ravgifterna) och m�jligheten att anst�lla f�r begr�nsad tid under tv� �r, under f�ruts�ttning att det i de

respektive anst�llningsplanerna anges antalet ber�rda personer samt kompetensniv�n i b�rjan och i slutet

av projektet, och medgav en f�renkling av de administrativa procedurerna f�r de arbetsgivare som sluter

ett avtal med fackf�reningarna.

Denna m�jlighet har lett till undertecknandet av ett antal avtal av vilka det f�rsta undertecknades 1985 av

de tre fackf�rbunden, CGIL, CISL och UIL. Vid tiden f�r f�rnyandet av detta avtal 1989, introducerade

arbetsmarknadens parter principen om samfinansiering.

Ett annat viktigt avtal p� nationell niv� �r det fr�n 1987, f�rhandlat av IRI och av CGIL, CISL och UIL,

som inr�ttade ett bolag Ð Chironne 2000 Ð som leds gemensamt och vars funktion �r att underl�tta anpass-

ningen mellan utbud och efterfr�gan p� kompetens, att underl�tta finansieringen av utbildningen och, des-

sutom, att utv�rdera resultaten av CFL-avtalen, vilkas varaktighet och inneh�ll ocks� omfattas av avtal-

stexten.

Det tr�ffade avtalet mellan de fyra l�rlingsorganisationerna och de tre fackf�rbunden, avser l�rlingsskap Ð

reserverat f�r personer mellan 15 och 20 �r Ð och CFL Ð reserverat f�r personer mellan 21 och 29 �r som

tillh�r kategorier p� mellanniv� eller h�gre Ð och omfattar en serie �tg�rder som syftar till lika m�jlighe-

ter f�r kvinnor och m�n, skydd f�r handikappade och utv�rdering av antagna beslut.

1986 undertecknade CONFINDUSTRIA och de tre fackf�rbunden det f�rsta avtalet r�rande CFL. Detta

avtal, f�rnyat 1988, medf�rde inr�ttandet av partssammansatta kommitt�er i sex regioner Ð bl.a. Piemonte
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och Lombardiet Ð med ansvar f�r att planl�gga utbildningar inriktade mot arbetsplatsen, att utv�rdera

utbildningsmodeller f�r CFL som f�renar skolundervisning med utbildning p� arbetsplatsen. Dessutom

har detta avtal skapat begr�nsningar i CFL f�r f�retag som inte anst�ller minst h�lften av sina l�ntagare

enligt systemet.

1986 �rs avtal har kompletterats med ett nytt protokoll som syftar till att

- under deltagande av arbetsmarknadens parter f�r�ndra utbildningssystemets regler och organisation

genom att integrera varvad utbildning och fortbildning,

- vidareutveckla de nyskapande �tg�rder inom det partssammansatta systemet som hittills genomf�rts,

- f�rb�ttra systemet f�r att f�rutse behov s� att en l�mplig planering av utbildningsutbudet kan m�jligg�-

ras och inr�tta partssammansatta instanser i alla regioner,

- kr�va inr�ttandet av en permanent trepartsinstans f�r samordning av fortbildningen,

- kr�va av regeringen att de offentliga fonderna, nationella och gemenskapsanknutna, f�r utbildning 

liksom de 0,3 % av den totala l�nesumman som f�retagen betalar i st�rre utstr�ckning skall anv�ndas f�r

fortbildning.

P� sektorsniv� har arbetsmarknadsparternas roll utvecklats efter slutandet av metallindustrins kollektivav-

tal, genom vilket  Ç150-timmars-klausulenÈ inr�ttades 1973.

Efter flera revisioner av denna princip, stipulerar detta kollektivavtal idag att det skall finnas ett tillgodo-

havande av timmar Ð motsvarande 21 g�nger antalet anst�llda Ð som skall anv�ndas f�r utbildningar p�

minst 300 timmar, och fastst�ller procentsatsen 2 % som gr�ns f�r det antal anst�llda som kan anv�nda

dessa fonder samtidigt. Detta villkor, som i dag finns i n�stan alla branschavtal �r ett av de viktigaste resul-

taten av de sektoriella kollektivavtalen

Banksektorn utg�r sedan 1992 ett annat exempel p� arbetsmarknadsparternas st�rkta roll i utvecklingen av

utbildningen, eftersom alla l�ntagare i denna sektor idag har r�tt till fyra veckors introduktion Ð ist�llet f�r

en enda vecka som lagen f�reskriver Ð och ett individuellt tillgodohavande p� 15 timmars utbildning.

Vidareutbildningens inneh�ll och former �r f�rem�l f�r f�rhandlingar p� f�retagsniv�.

Ett tredje gott exempel �r skapandet av ett gemensamt organ (Formedil), finansierat genom en sektorsfond

ber�knad p� ett underlag av 0,2 Ð 1% av den totala l�nesumman, som bland annat s�kerst�ller utbildning

p� olika kompetensniv�er.

Dessa tre fall �r inte n�dv�ndigtvis representativa inom alla sektorer. Inte desto mindre har arbetsmarkna-

dens parter i n�stan samtliga branschavtal kommit �verens om lika m�jligheter, om r�ttigheter f�r anst�ll-

da med utbildningsavtal (CFL) och om utbyte av information syftande till gemensamma �tg�rder.

Vad betr�ffar f�rhandlingar p� regional niv�, har dessa endast resulterat i protokoll (Protocollo dÕintesa)

vilkas viktigaste syfte �r administrationen av CFL.

F�retagsniv�n �r fortfarande den d�r samordnade �tg�rder mellan arbetsmarknadens parter �r minst van-
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liga. Med frivilliga utbildningsplaner och med ett system av arbetsmarknadsrelationer baserat p� frivilli-

ghetens princip, f�rblir fackf�reningarnas roll oftast begr�nsad till information och, ibland, till samr�d

eftersom entrepren�rerna anser att det g�ller ett strategiskt val f�r f�retagen.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Det nationella allm�nna avtalet av den 20 januari 1993 visar att arbetsmarknadens parter i Italien b�da vill

spela en starkare roll i skapandet av ett nationellt system f�r fortbildning som �r mer strukturerat, i syn-

nerhet betr�ffande behovsanalysen av yrkesbeh�righet och certifiering.

I den lagstiftning som offentliggjordes 1993 beaktades en del av f�rslagen fr�n arbetsmarknadens parter

genom att en nationell fond f�r yrkesutbildning skapades och att arbetsmarknadens parter gjordes delak-

tiga i formuleringen av omst�llnings- och omstruktureringspolitiken. Det �terst�r att se vilken utveckling

som kommer att stakas ut p� de andra omr�dena.

Beskrivningen utarbetad av

Antonio DORNELAS
och skriven p� portugisiska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

I Luxemburg sker fortbildningen b�de p� initiativ av arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och l�ntaga-

re) och regeringen.

Den f�rda politiken inriktas med h�nsyn till slutsatser som kommit fram vid trepartssammantr�den (stat,

arbetsgivare, fackf�reningar).

L�ntagarnas fackf�reningar och arbetsgivarna st�djer m�let att utveckla fortbildningen. De anser att fort-

bildningen skall ses som ett grundl�ggande element n�r det g�ller f�rvaltning av m�nskliga resurser.

Fackf�reningarnas och arbetsgivarnas syn skiljer sig dock betr�ffande hur man genomf�r fortbildningen.

Fackf�reningarna talar f�r inr�ttandet av ett system som kr�ver ett minimiengagemang av arbetsgivaren i

fr�ga om tillg�ng till yrkesutbildning, liksom en minimireglering r�rande fortbildning p� nationell niv�

och gemenskapsniv�, medan arbetsgivarna  mots�tter sig all tvingande reglering p� detta omr�de.

Fackf�reningarna kr�ver deltagande f�r arbetstagarna vid utarbetandet och anpassningen av utbildning-

splanen inom f�retagen. I geng�ld anser arbetsgivarna att besluten r�rande f�rvaltningen av m�nskliga

resurser �r ett ansvar som enbart ligger p� den arbetsgivare som organiserar arbetet.

Fackf�reningar och arbetsgivare har skilda syns�tt �ven r�rande individens r�tt till fortbildning (enligt

fackf�reningarna skall de individuella r�ttigheterna till�ta l�ntagaren att f�lja en utbildning och uppn�

kompetens motsvarande hans behov och inte n�dv�ndigtvis f�retagets).

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

I Luxemburg finns inga kollektivavtal r�rande fortbildning p� nationell niv� som �r gemensamma f�r flera

yrken. Arbetsmarknadens parter avger inom ramen f�r det ekonomiska och sociala r�det yttranden om

strukturen och riktlinjerna f�r den framtida regleringen av fortbildning som skall inr�ttas av regeringen.

F�rhandlingen �ger egentligen rum antingen p� f�retagsniv� eller p� branschniv�.

Det finns en skyldighet att f�rhandla som p�bjuds i lag. N�r en fackf�rening s� beg�r, skall arbetsgivaren

inleda f�rhandlingar. Lagstiftningen anger vilka best�mmelser som varje avtal skall inneh�lla. Endast

fackf�reningar som finns representerade p� nationell niv� har beh�righet att sluta kollektivavtal. I prakti-

ken kan emellertid branschernas och f�retagens fackf�reningar delta i f�rhandlingar, men de har inte r�tt

att sluta kollektivavtal.

I princip �r det arbetsgivarna som beslutar om utbildnings�tg�rder. Vissa kollektivavtal f�reskriver en 

partiell r�tt till fortbildning. Enligt vissa best�mmelser i lag �r vissa utbildningar sektorsvis obligatoriska,

som till exempel i fr�ga om hygien och s�kerhet och vidare, inom banksektorn, utbildningen r�rande kamp

mot tv�ttning av svarta pengar.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

I Luxemburg ingriper arbetsmarknadens parter n�r det g�ller yrkesutbildning huvudsakligen genom 

branschf�rbunden. De senare anf�rtroddes genom artikel 38 i lagen av den 4 april 1924 med r�ttigheter

och uppdraget att �vervaka yrkesutbildningen. Detta uppdrag har bekr�ftats vid ett flertal tillf�llen genom

de olika lagarna avseende fortbildning.

Branschf�rbunden �r de f�ljande: F�rbundet f�r privatanst�llda (l�ntagare med st�llning som anst�llda),
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f�rbundet f�r arbetare (l�ntagare med st�llning som industriarbetare), f�rbundet f�r tj�nstem�n och offent-

liganst�llda, jordbruksf�rbundet (arbetsgivare inom jordbruk, vinodling och tr�dg�rdsodling), handelsf�r-

bundet (arbetsgivare inom handel och industri), och hantverksf�reningen (arbetsgivare inom hantverks-

sektorn).

De deltar p� f�ljande olika niv�er:

- niv�n f�r nationell yrkesutbildningspolitik

Varje lag- eller f�rfattningsf�rslag r�rande yrkesutbildning remitteras till branschf�rbunden innan den

underst�lls lagstiftande instanser. Regeringen fattar beslut efter att ha konsulterat branschf�rbunden.

Branschf�rbunden �r �ven representerade i ett visst antal nationella institutioner som bland annat har till

uppgift att ge utbildningsministern r�d i alla fr�gor om skolundervisning och yrkesutbildning. Ut�ver detta

direkta deltagande fr�n branschf�rbunden, samarbetar arbetsgivarrepresentanter och fackrepresentanter

inom andra nationella organ s�som det ekonomiska och sociala r�det och kommitt�n f�r trepartssamord-

ning.

- l�rlingsskapsniv�

Branschf�rbunden har sedan 1929, den tidpunkt d� l�rlingssystemet inf�rdes i Luxemburg, �ven mycket

stora lagstadgade befogenheter i fr�ga om l�rlingsskap. S�ledes best�mmer de, p� grundval av den 

storhertigliga f�rordningen av den 8 oktober 1945, tillsammans med byr�n f�r yrkesv�gledning vilka

yrken som obligatoriskt kr�ver l�rlingsskap och hur l�ngt detta skall vara. Denna f�rordning ger dem stora

befogenheter och d�rmed kan de ocks� bevilja eller dra tillbaka r�tten att utbilda l�rlingar och best�mma

villkoren som ett f�retag skall uppfylla f�r att kunna utbilda l�rlingar. De uppr�ttar kontraktsformul�r f�r

l�rlingsskap, utbildning under arbetet och examensprogram vid slutet av l�rlingsskapet. Vid upps�gning

av l�rlingskontraktet kr�vs deras godk�nnande. De skall d�rut�ver godk�nna f�rl�ngning av kontraktet.

Slutligen svarar de f�r kontrollen och �vervakningen av l�rlingssystemet.

- niv�n f�r teknisk gymnasieutbildning

Branschf�rbunden �r �ven kopplade till undervisningen i skolmilj� genom sin delaktighet p� niv�n f�r den

tekniska gymnasieutbildningen. De deltar i samordningskommissioner och samarbetar i utarbetandet av

yrkesteoretiska program och praktisk utbildning.

- niv�n f�r l�ntagarnas fortbildning

Arbetsgivarnas och l�ntagarnas branschf�rbund har spelat en v�sentlig roll n�r det g�ller att fr�mja 

fortbildning f�r de l�ntagare som beh�ver s�dan. De organiserar en m�ngd utbildningsprojekt riktade till

ansvariga f�retag och till l�ntagare.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

P� branschniv�

Det f�rekommer f�rhandling p� sektorsniv�. Banksektorn var en av de f�rsta sektorerna att utveckla fort-

bildningen p� ett systematiskt s�tt och att reglera den med hj�lp av kollektivavtal.

Bankernas kollektivavtal av den 20 augusti 1991 f�reskriver att en utbildning som arrangeras av bankf�-
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reningens institut f�r utbildning och avslutas av en examen ger r�tt till f�ljande f�rm�ner : en dags ledi-

ghet f�r de som skall tentera, 50% av inskrivningskostnaden betald av arbetsgivaren (lyckat examensre-

sultat inneb�r att arbetsgivaren st�r f�r 100%) och beviljandet av en timkredit. Denna form betraktas av

Luxemburgs arbetsmarknadsparter som ett slags saminvestering.

Det finns �ven kollektivavtal inom branscherna f�r f�rs�kringar, bilverkst�der (det allm�nt bindande 

kollektivavtalet f�reskriver en reall�ne�kning p� 2% f�r l�ntagare som har f�ljt vidareutbildningskursen

om bilars elsystem och bilelektronik f�r bilmekaniker, efter uppvisande av det erh�llna diplomet) och st�-

lindustrin (kollektivavtalet f�reskriver en s�rskild tj�nstledighet f�r studier vid deltagande i organiserade

utbildnings�tg�rder som syftar till kompetensf�rb�ttringar).

P� f�retagsniv�

P� f�retagsniv�n �r arbetsmarknadens parter representerade i personaldelegationen, den blandade f�retag-

sn�mnden och i styrelsen f�r stora aktiebolag.

Inom hantverks-, handels- och indutrisektorn, utvecklar vissa f�retag fortbildningen f�r sin personal utan

att den �r f�rankrad p� konventionell v�g.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

�ven om systemet med kollektivf�rhandlingar �r utvecklat i Luxemburg (60 % av l�ntagarna t�cks av ett

kollektivavtal), konstaterar man att en liten del av kollektivavtalen inneh�ller villkor om yrkesutbildning.

Branschernas kollektivavtal (bank, st�lindustri och bilverkst�der) t�cker, inte desto mindre, ett betydande

antal av l�ntagarna.

Inget kollektivavtal f�reskriver en generell r�tt till utbildning f�r varje l�ntagare. Deltagandet i utbild-

nings�tg�rder uppmuntras men det slutliga beslutet f�rblir en befogenhet f�r f�retagschefen. I flertalet fall

stipulerar avtalen att kostnaderna f�r utbildningen skall betalas av f�retaget och att l�ntagaren inte skall

drabbas av n�gon l�nef�rlust p� grund av deltagande i utbildningsaktiviteter under arbetstiden.

Fr�gan om saminvestering i utbildningen �r i centrum av debatten om den kommande ramlagen om orga-

nisation av fortbildning i Luxemburg. Det ekonomiska och sociala r�dets f�rslag avgivet den 8 december

1993 som ligger till grund f�r ramlagen, ger en uppfattning om de �vergripande riktlinjerna f�r samin-

vesteringsid�n.

Beskrivningen utarbetad av

Raymond POUPARD
och skriven p� franska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

I Nederl�nderna hade Ministeriet f�r utbildning och forskning fram till 1980 ett n�stan fullst�ndigt monopol i

fr�ga om yrkesutbildning. Arbetsmarknadens parter hade en representativ roll Ð ofta enligt uppdrag Ð i yrkess-

kolornas administration. L�rlingssystemet var det enda undantaget, eftersom arbetsgivar- och fackorganisatio-

nerna alltid har deltagit, i mycket h�g grad i genomf�randet av detta.

I samband med de anstr�ngningar som lades ned under omstruktureringen av ekonomin, blev yrkesutbild-

ningen i b�rjan av 1980-talet ett centralt tema i Nederl�nderna. Samtidigt anf�rtroddes arbetsmarknadens

parter p� ett mycket tydligt s�tt en roll i den traditionella beslutsprocessen och s�rskilt betr�ffande best�m-

mandet av formerna f�r och inneh�llet i yrkesutbildningen. Det har d�rf�r bed�mts som n�dv�ndigt att

styra �ver yrkesutbildningen mer till f�retagen.

Den nederl�ndska regeringen anser att yrkesutbildningen och p�byggnaden av denna �r arbetsgivarnas

ansvarsomr�de (regeringens roll skall vara blygsam). Utbildningspolitiken skall styras p� f�retagsniv�.

�verenskommelser skall tr�ffas p� branschniv�. Regeringens roll skall begr�nsas till informationssprid-

ning, identifiering av behov, utformning av r�ttigheter och f�rpliktelser samt stimulering av arbetsmark-

nadens parter.

Sedan n�gra �r tillbaka har s�lunda ett antal trepartsavtal om fortbildning tr�ffats mellan regeringen,

arbetsgivarrepresentanterna och l�ntagarna. Dessa avtal har f�rts in i arbetsmarknadsr�dets rapporter

("Stichting van de Arbeid") 1986 och 1987, i det allm�nna avtalet fr�n 1989 ("Gemeenschappelijk

Beleidskader") och Rauwenhoffavtalet Çatt arbeta tillsammans f�r yrkesutbildningenÈ, som ansluter till de

tidigare trepartsavtalen.

Arbetsr�dets avtal som har slutits mellan regeringen, arbetsgivarrepresentanterna och fackf�rbunden, kal-

lat ÇTillsammans f�r syssels�ttning 1È fr�n 1986, inneh�ller rekommendationer r�rande utbildning av l�n-

tagare. Det f�rordar att man sluter branschavtal om en intensifiering av fortbildningen f�r l�ntagare.

Dessutom skall branscherna underl�tta f�rhandlingarna kring utbildningsplaner och den regelbundna �ver-

synen av dessa. Utbildningsprojekten samordnas med utg�ngspunkt fr�n central niv� och finansieras via

fonder som uppr�ttats av brancherna.

Det andra avtalet "Tillsammans f�r syssels�ttning" fr�n 1987, f�rordar att branscherna uppr�ttar �rliga katalo-

ger om utbildningsprojekt samt tar upp att avtal som r�r antalet anst�llda, ber�rda l�ntagargrupper och den

arbetstid som �gnas �t utbildning, skall slutas med h�nsyn till fonder och disponibla medel.

Det finns ocks� klausuler som r�r utbildning i det allm�nna avtalet fr�n 1989. D�r rekommenderas att man slu-

ter ekonomiska avtal om samh�lleliga utbildningsinsatser i de fall d� f�retagen �r of�rm�gna att sj�lva s�tta

ig�ng utbildningsprojekt f�r l�ntagarna. Parterna �r �verens om att det �r i allas intresse (arbetstagare och f�re-

tag) att or�ttf�rdiga skillnader i fr�ga om utbildningsinsatser f�rsvinner.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

I Nederl�nderna har fortbildningen av anst�llda inte reglerats i lag och ansvaret ligger ist�llet p� f�retagen
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och industrisektorerna. Det �r d�rf�r som kollektivavtalen om fortbildning �r viktiga. Dessa sluts p�

bransch- och f�retagsniv�. Vid sidan av de formella kollektivavtalen finns det andra avtal, exempelvis p�

f�retagsniv�, genom samarbete med f�retagsn�mnderna (dessa avtal �r inte n�dv�ndigtvis officiellt erk�n-

da).

F�rhandlingen p� f�retagsniv� f�rblir betr�ffande antalet anst�llda som omfattas av liten betydelse. S�dan

f�rhandling blir fr�mst aktuell vid st�rre f�retag. Allm�nna klausuler om yrkesutbildning infogas mer och

mer i branschavtalen.

N�got s�rskilt statsst�d f�r den fortl�pande yrkesutbildningen �r inte planerat annat �n f�r sektorer i sv�-

righeter och sm� och medelstora f�retag liksom vissa arbetstagargrupper som hotas av arbetsl�shet.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET 

Som en f�ljd av att det ansvar som tidigare �l�g staten har �verf�rts till arbetsmarknadens parter, har de

nederl�ndska fackf�rbunden engagerat sig aktivt i utvecklingen av ett system f�r fortbildning.

Den holl�ndska arbetsgivarf�reningen anser att fortbildningen fr�mst �r den enskilde arbetsgivarens och

arbetstagarens ansvar men accepterar kollektivavtalstanken. De st�ller sig ocks� v�lvilliga till att finan-

sieringen genomf�rs och administreras gemensamt.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

P� branschniv�

Fortbildningen regleras huvudsakligen i kollektivavtal i Nederl�nderna, eftersom 80% av l�ntagarna

omfattas av kollektivavtal som inneh�ller klausuler om fortbildning eller st�d�tg�rder till f�rm�n f�r den

anst�llde. Yrkesomr�dena �r s�rskilt byggnad, textil, metall, bank och f�rs�kring, detaljhandel, hotell, res-

taurang, livsmedelsindustri, drycker samt jordbruk.

Kollektivavtalen tar upp olika �mnen s�som systemet med varvad fortbildning, avl�ning och inr�ttande av

branschfonder f�r fortbildningen.

Den varvade utbildningen som n�mns i kollektivavtalen studeras f�r n�rvarande i Nederl�nderna. Det

handlar inte bara om att skapa ett nytt effektivt system f�r grundl�ggande utbildning inom f�retagen utan

i lika h�g grad om att inf�ra varvad utbildning f�r vuxna som f�r tillf�llet inte arbetar med annat �n okva-

lificerade arbetsuppgifter i f�retagen. Kollektivavtalen som verktyg spelar en viktig roll, eftersom den

�ldersgr�ns som g�ller i vissa konventioner f�r att f� p�b�rja en utbildning, normalt 27 �r, har h�jts f�r att

m�jligg�ra f�r �ldre personer att f�lja en varvad utbildning.

Ers�ttningen under fortbildningen �r ocks� beroende av kollektivavtal och inte bara i de fall ers�ttningen

under utbildningen f�rhandlas f�r varje sektor, men ocks� d�rf�r att kursdagen vid yrkesskolan finansie-

ras av f�retaget. Det finns skillnader mellan kollektivavtalen f�r olika sektorer, eftersom utbildning-

sers�ttningen ibland avser fem dagars utbildning i f�retaget, medan den i andra fall bara avser tv� dagar.

Ett viktigt instrument f�r finansiering av fortbildning i Nederl�nderna �r de fonder som arbetsgivarna

avs�tter medel till och som administreras gemensamt av arbetsmarknadens parter. Under 1989 f�reskrev

faktiskt 20% av de 97 branschavtalen inr�ttandet av en yrkesfond, och 5% av de 64 f�retagsavtalen inr�t-
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tade en s�dan fond. Andra siffror visar p� 54 kollektivavtal inneh�llande klausuler som skapar s�dana fon-

der. Vissa fonder �r specifika f�r yrkesutbildningen, andra �r mer generellt utformade och avser fortbild-

ningen p� ett mer indirekt s�tt.

Metall- och elektronikbranschen inr�ttade 1983 en utbildnings- och utvecklingsfond: ÇO+O-fondenÈ.

Arbetsgivare och arbetstagare i metall- och elektronikindustrin beslutade att gemensamt inr�tta denna

fond.

Id�n bakom inr�ttandet av fonden �r att uppdelningen av kostnaderna f�r utbildningen skall g�ra sekto-

rerna mindre k�nsliga f�r konjunktursv�ngningar. Som en f�ljd av detta finns det alltid ett tillr�ckligt antal

nyutbildade l�ntagare och utbildningsniv�n f�r de aktuella l�ntagarna kan f�rbli �tminstone p� samma

niv� eller stiga. O+O-fonden g�r allts� in f�r att utveckla framtidens och samtidens l�ntagare i syfte att

s�kerst�lla kompetensen hos l�ntagarna inom metall- och elektronikindustrin.

Sedan social- och arbetsmarknadsministern presenterat 1994-1996 �rs kollektivavtal f�r metall- och elek-

tronikbranschen som �r till�mpligt f�r alla f�retag i branschen, t.o.m. de som inte skrivit p� avtalet, g�ller

detta h�danefter f�r 1 500 f�retag med totalt 185 000 anst�llda. Kollektivavtalet stipulerar att f�retagen

skall �verf�ra 0,6% av sin totala l�nesumma till fonden. 0,3% av dessa summor �r avsedda f�r yrkesut-

bildningsprojekt s�som framg�r av finansieringsf�rordningen, 0,2% till omskolnings-, fortbildnings- och

vidareutbildningsprojekt s�som framg�r av finansieringsf�rordningen och 0,1% f�r ig�ngs�ttandet av

kompletterande yrkesutbildning s�som framg�r av finansieringsf�rordningen.

Konsekvensen f�r arbetsmarknadens parter p� branschniv� �r allts� p�taglig vad g�ller finansieringen av

fortbildning i Nederl�nderna.

P� f�retagsniv�

P� f�retagsniv� representeras l�ntagarintressena av Çf�retagsn�mnderÈ. Enligt nederl�ndsk lag har f�re-

tagsn�mnderna en dubbel roll: f�r det f�rsta har n�mnderna, i f�retagens och l�ntagarnas allm�nna intres-

se, en laglig r�tt till information och r�dgivning samt r�tt att diskutera principiella fr�gor som r�r f�reta-

get. F�r det andra kan f�retagsn�mnderna, i de fall man har en uppfattning som avviker fr�n arbetsgiva-

rens, beg�ra medling fr�n en partssammansatt kommission inom f�retaget eller fr�n en juridisk instans.

Det finns en tvingande r�tt till medbest�mmande p� omr�det f�r grundl�ggande yrkesutbildning. I fr�gor

som r�r fortbildning, har f�retagskommitt�n r�dgivnings- och initiativr�tt (WOR, lag om f�retagskom-

mitt�er, art. 23.3.)

F�retagsn�mnderna kan l�gga fram f�rslag r�rande personalpolitik som omfattar kompetensfr�gor. De har

m�jlighet att p�verka arbetsgivarna att inf�rliva avtal om fortbildning i kollektivavtalen. D�rut�ver kan

n�mnderna l�ta unders�ka vissa arbetsgivarbeslut via domstolarna. De �r �ven ansvariga f�r f�retagens

praktiska till�mpning av de kollektivavtal som f�rhandlats p� allm�n niv�. F�retagsn�mndernas ledam�-

ter �gnar s�rskilt intresse �t de m�jligheter som erbjuds till fortbildning. De har r�tt till fem dagars betald

ledighet f�r utbildning (art. 18 WOR). Fortbildningen f�r f�retagsn�mndernas ledam�ter finansieras

genom en kvotdel p� 0,32% av den totala l�nesumman f�r varje f�retag som enligt lag m�ste ha en f�re-

tagsn�mnd.



Fackf�rbunden undertecknar �ven kollektivavtal p� f�retagsniv� (framf�r allt de st�rre f�retagen).
S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Sammantaget kan man s�ga att arbetsmarknadsrelationerna i Nederl�nderna �r starkt inriktade p� regle-

ring genom kollektivavtal. Betydelsen av kollektiva f�rhandlingar �r, betr�ffande yrkesutbildningen, likv�l

fortfarande blygsam.

Kollektiva f�rhandlingar om yrkesutbildning i Nederl�nderna �r beroende av ekonomiska fluktuationer

och f�retagens deltagande i utbildningen �r starkt kopplad till l�nef�rhandlingarna.

Beskrivningen utarbetad av

Jean-Marie LUTTRINGER
och skriven p� franska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNINGEN

�sterrike �r en f�rbundsrepublik med federal regering och nio delstater (L�nder).

N�ringslivet karakt�riseras av ett stort antal (98 %) sm� och medelstora f�retag, statliga f�retag (olja, elek-

tricitet, metall, finans och media) och utl�ndska f�retag, fr�mst tyska.

Efter kriget utf�rdade den �teruppr�ttade republiken en ny lag om n�ringslivets kamrar, genom vilken alla

yrkesorganisationer inf�rlivades i kamrarna - som �r sj�lvstyrande offentliga f�retag - och uppr�ttade kam-

rar p� federal niv�, t.ex. the Austrian Federal Economic Chamber, som �r den �sterrikiska federala n�ring-

slivsorganisationen.

Det finns tre huvudtyper av kamrar: Wirtschaftskammern, f�rk. WK (ekonomi), Landwirtschaftskammern

(jordbruk) och Arbeiterkammern, f�rk. AK (arbetare), och det finns �ven andra yrkeskamrar. Medlemskap

i en kammare �r obligatoriskt enligt lag. Dessutom innehar majoriteten av arbetsgivarna och arbetstagar-

na frivilliga medlemskap i sina respektive sektoriella arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Arbetstagarna �r uppdelade i arbetare och tj�nstem�n inom sektorerna. De allm�nna arbetstagarintressena

f�rs fram av �GB, �sterreichische Gewerkschaftsbund.

Arbetsgivarna har sektors- eller branschorganisationer, t.ex. f�r hotell och turism. Den viktigaste av dem �r

organisationen f�r industri och industrirelaterade tj�nster: V�I, Vereinigung �sterreichischer Industrieller.

F�rdelningen av uppgifter mellan kamrarna och fackf�rbunden/f�reningarna �r komplicerad, och det finns

inga klara skiljelinjer. B�da typerna av organisationer verkar p� s�v�l delstatlig som federal niv�, vilket

medf�r att regeringarna (den federala och de delstatliga) i �sterrike inte bara har tv� utan faktiskt fyra

arbetsmarknadsparter som alla har en r�tt att bli r�dfr�gade - och alla deltar i kollektiva f�rhandlingar.

F�ljaktligen spelar arbetsmarknadens parter en stark  roll f�r socialpolitiken och regleringen av arbets-

marknaden. �sterrike har ett av de starkaste trepartssystemen i EU.

F�rhandlingarna omfattar de klassiska fr�gorna, s�som l�ner och arbetsf�rh�llanden, men l�gger ingen

s�rskild tonvikt p� utbildningsfr�gor. I april 1994, efter en stor reform av den �sterrikiska arbetsmarknad-

sorganisationen, inr�ttades AMS eller Arbeitsmarktservice (arbetsmarknadsf�rvaltningen).

Arbetsmarknadens parter fick �nnu st�rre inflytande �ver alla �tg�rder p� arbetsmarknadens omr�de p�

s�v�l federal som regional och lokal niv� och s�rskilt n�r det g�ller fortbildning och omskolning.

Utbildning betraktas av b�da sidor som ett centralt element i arbetsmarknadspolitiken.

Som ett nytt - men �nnu inte s�rskilt utbrett - instrument i den regionala arbetsmarknadens omstrukture-

ringspolitik har Arbeitsstiftungen (arbetsfonder) instiftats i en del hotade f�retag i samarbete med arbets-

marknadens parter p� f�retagsniv� och regional niv� och de lokala och regionala AMS och regeringen. De

behandlar strukturf�r�ndringar, arbetsl�shet, omskolning och placeringar (Jfr. tema VI, fall 1).

Fackf�reningarna och Betriebsr�te (f�retagsr�d) deltar i organisationen, finansierings�tg�rderna och led-

ningen av dessa fonder.

B�de Arbeiterkammern och Wirtschaftskammern har bildat institutioner - BFI: Beruff�rderungsinstitute

(arbetsfr�mjande institut) och WIFI: Wirtschaftsf�rderungsinstitute (institut f�r att fr�mja handel) - som

skall tillvarata deras intressen, s�rskilt utbildning. WIFI- och BFI-organisationerna st�r f�r st�rsta delen

av fortbildningen inom yrkeslivet i �sterrike.

Arbetstagarna �r enligt lag ber�ttigade att uppr�tta Betriebsr�te p� f�retag med fler �n fem anst�llda.

Betriebsr�te har flera olika befogenheter n�r det g�ller utbildning. De m�ste bli informerade om utbild-

ningsplaner, de �r bemyndigade att delta i planering och genomf�rande av yrkesutbildning och omskol-

ning p� f�retagen liksom att delta i f�rhandlingar mellan ledningen och AMS. De kan komma med f�rs-
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lag och beg�ra samr�d. Initiativet �r ledningens privilegium, men Betriebsr�te har relativt mycket att s�ga

till om betr�ffande fortbildning inm yrkeslivet.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

I �sterrike finns det mycket starka kopplingar mellan staten och arbetsmarknadens parter, relationerna

beskrivs ibland som neo-korporativistiska. Den allm�nna ramen f�r arbetsvillkoren anges i lagstiftningen

(Betriebsverfassungsgesetz), men de mera konkreta arbetsvillkoren liksom l�nerna f�rhandlas fram i kol-

lektivavtal p� nationell och sektoriell niv�, med tonvikt p� sektoriell niv�.

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter och regeringen n�r det g�ller utarbetande av lagstiftning avseen-

de arbetsmarknad och utbildning �ger t.ex. rum i r�det f�r ekonomiska och sociala fr�gor, som �r ett slags

arbetsmarknadsparternas r�dgivande organ till regeringen p� b�de federal och delstatlig niv�. Finansiella

�tg�rder omfattas dels av federala, dels av delstatliga r�ttsliga instrument. 

Den grundl�ggande yrkesutbildningen regleras i federal lag. Fortbildningen �r inte reglerad, men handhas

huvudsakligen av arbetsmarknadens parter sj�lva.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

�sterrike  har ett ytterst v�lutvecklat system f�r yrkesutbildning, d�r mer �n 80 % av ungdomarna v�ljer

en eller annan form av yrkesutbildning, vilket s�rjer f�r en stark bas f�r fortbildning och vidareutbildning.

Det finns regler om tj�nstledighet f�r att g� upp i examensprov, men det finns inget allm�nt avtal om

tj�nstledighet f�r studier.

Den st�rsta delen av fortbildningen �ger rum p� institutioner, initierade av kamrarna p� n�gondera sidan eller -

men f�rst sedan n�gra �r tillbaka - med gemensamt inflytande, som t.ex. under AMS.

I b�da fallen har arbetsmarknadens parter det tongivande inflytandet n�r det g�ller att utforma aktiviteter som

skall passa arbetslivets behov. Internutbildningen fr�mjas selektivt som en del av strukturutvecklingen.

Betr�ffande fortbildningen r�der det i princip fri konkurrens mellan en m�ngd privata institutioner, men

marknaden domineras av WIFI och BFI i samarbete med f�retagen.

Dessa stora arbetsmarknadspartsinstitutioner och ett antal sm� institutioner - vilka tillsammans utg�r det

totala utbudet av vidareutbildningsinstitutioner i �sterrike - har bildat ett forum f�r vuxenutbildning,

KEB�: Konferenz Erwachsenen Bildung �sterreichs i syfte att p�verka regeringen. Det finns �ven del-

statliga KEB�-fora.

Skolor f�r arbetstagare som erk�nts av staten (huvudsakligen Meister- och Werkmeisterschulen, men det

finns ocks� ett omfattande n�tverk av skolor i samtliga regioner f�r personer som vill skaffa sig formell

beh�righet) �r ocks� medlemmar av detta forum.

Delstatliga initiativ fr�n de regionala regeringarna i samarbete med de regionala arbetsmarknadsparterna

i syfte att fr�mja utbildning kan f�rekomma i en del delstater, t.ex. Ober�sterreich, d�r regeringen st�r f�r

personliga utbildningskonton (Bildungskonto) som kopplas till institutioner som �r medlemmar av KEB�

(fall 3).

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Det finns ett grundl�ggande samf�rst�nd mellan arbetsmarknadens parter om vikten av fortbildning, men
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man �r inte n�dv�ndigtvis ense om alla m�tt och steg.

Det �r ett m�l f�r b�de �GB och de sektoriella fackf�reningarna att f� utbildningsfr�gorna (r�tt till utbild-

ning och tj�nstledighet) inf�rlivade i kollektivavtalen - hittills har avtalen bara undantagsvis omfattat

utbildningsfr�gor. Arbetsgivarna f�redrar att h�nskjuta dessa fr�gor till f�retagsniv� f�r att beh�lla flexi-

biliteten.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

�sterrike �r nu ett av de tre nya medlemsl�nderna i EU, och k�nnedom om det �sterrikiska systemet med

dess starka tradition av trepartsl�sningar �r av s�rskild vikt f�r dialogen om yrkesutbildning p� europeisk

niv�.

Beskrivningen utarbetad av

Margit HURUP GROVE
och skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Diktaturens avskaffande (1974) och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen (1986)

har lett till en ny ekonomisk och social milj�, vilken i sin tur har medf�rt betydelsefulla f�r�ndringar i

f�rh�llandet mellan arbetsmarknadens parter och samtidigt p� yrkesutbildningens omr�de. 

Ett viktig k�nnetecken f�r den portugisiska ekonomin �r att omkring 70 % av  de sysselsatta arbetar inom

sm� och medelstora f�retag.

Den obligatoriska skolg�ngen �r nio �r f�r elever som b�rjade skolan 1987/88. F�r �vriga g�ller fortfa-

rande sex �r.

Grundl�ggande principer f�r yrkesutbildningen blev inte lag f�rr�n 1984 och d�rf�r �r systemen f�r yrke-

sutbildning och vidareutbildning �nnu inte s� v�l utvecklade.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

F�ljande treparts�verenskommelser som regeringen och arbetsmarknadens parter ing�tt �r av s�rskild

betydelse:

Det ekonomiska arbetsmarknadsavtalet (AES) som undertecknades i oktober 1990 av regeringen, det por-

tugisiska industrif�rbundet (Confedera��o da Ind�stria Portuguesa - CIP), det portugisiska handelsf�r-

bundet (Confedera��o do Com�rcio Portugu� - CCP) och den st�rsta arbetstagarorganisationen (Uni�o

Geral de Trabalhadores - UGT).

Avtalet om yrkesutbildningspolitik (APFP) som undertecknats av regeringen, av det portugisiska lant-

bruksf�rbundet (Confedera��o da Agricultura Portuguesa - CAP), CIP, CCP, UGT och den nationella

fackf�reningssammanslutningen (Confedera��o Geral dos Trabalhadores Portugueses - CGTP-IN). Detta

avtal fastst�ller bl.a. arbetstagares och deras f�retr�dares r�tt till information och samr�d om utbildning-

sprogram och fr�mjar  samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadens parter p� yrkesutbildningens

omr�de och n�r det g�ller att beakta yrkesutbildning vid kollektivf�rhandlingar. 

Det finns ocks� flera f�rordningar inom detta omr�de om yrkesutbildning (1991), om pr�vo-l�rlingskap

(1991), om l�rlingskap (1984 och �ndringar) och om v�rdering av yrkesexamina (1992).

Arbetsgivarnas och fackf�reningarnas sammanslutningar spelar en betydelsefull roll som r�dgivare inom

l�rlingssystemet genom den nationella kommissionen f�r l�rlingskap, som �r ett organ d�r tre parter ing�r. 

Enligt portugisisk lag �r det inte obligatoriskt att satsa p� pengar p� �terkommande yrkesutbildning.

Generellt g�ller att f�retag tillhandah�ller medel f�r �terkommande utbildning medan staten finansierar

grundl�ggande utbildning. B�de arbetsgivare och arbetstagare bidrar till att finansiera utbildnings�tg�r-

derna genom att betala TSU (en sammanslagen social skatt), av vilken en del f�rdelas till yrkesutbildning.

Den grundl�ggande utbildningen finansieras via de budgetar som ansl�s av en rad departement. I vissa fall
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finansieras den ocks� av f�retaget och av praktikanter (l�rlingskap och yrkesutbildning). 

Arbetsmarknadens parter spelar en r�dgivande roll vid kontrollen av anv�ndandet av de allm�nna medlen

och erh�llandet av TSU inom de viktigaste offentliga institutionerna (IEFP och IGFSS,  ett organ f�r eko-

nomisk f�rvaltning av social trygghet). 

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMEN

I stort sett fastst�ller kollektivavtalen bara de allm�nna principerna f�r utbildning och anger inte hur

arbetstagarnas f�retr�dare skall informeras eller r�dfr�gas.

Arbetsmarknadens parter �r, genom sina egna sektorsorganisationer, tillsammans med regeringen engage-

rad i att best�mma, utveckla och driva igenom yrkesutbildningspolitiken. De �r ocks� engagerade i syste-

met f�r erk�nnande och v�rdering av utbildning, genomf�randet av utbildnings�tg�rder.

Organet f�r �vervakning av arbetsmarknads- och yrkesutbildning (OEFP), ett organ d�r tre parter ing�r

och som instiftats efter att APFP-avtalet tr�ffats, �lades att utarbeta en metod f�r att bed�ma utbildning-

sbehoven och att �rligen genomf�ra unders�kningar om befintliga utbildningsprogram f�r att klarl�gga

vilka utbildningsbehov f�retagen r�knar med under den f�ljande tre�rsperioden.

P� omr�det f�r �terkommande yrkesutbildning �r statens roll mindre viktig �n p� omr�det f�r grundl�g-

gande utbildning, eftersom det �r f�retagen som �r huvudakt�rer p� omr�det f�r yrkesutbildning. 

Fram till dess att APFP-avtalet tr�ffades (1991) fanns det inget enhetligt system f�r  erk�nnande och v�r-

dering av utbildning. Systemet g�r skillnad p� utbildningsbevis och bevis p� yrkesskicklighet. Det har

ocks� vidtagits �tg�rder f�r grundl�ggande och fortl�pande ekvivalering liksom f�r utbildning som huvud-

sakligen erh�llits genom erfarenhet. 

AES (1990) har inf�rt en princip enligt vilken arbetstagare enligt best�mda anvisningar har r�tt till

f�rl�ngd obetald tj�nstledighet (inte mindre �n 60 dagar) f�r att delta i kurser.

Inom ramen f�r APFP (1991) har ett stipendieprogram startats p� f�rs�ksbasis med syfte att ge arbetsta-

gare m�jlighet att under vissa f�ruts�ttningar delta i utbildningsinsatser och �nd� beh�lla sitt anst�llning-

savtal och sin grundl�n.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

Det finns stora skillnader mellan de tre niv�erna: nationell niv�, branschniv� och f�retagsniv�. Nationella

�verenskommelser inbegriper viktiga avtalsm�ssiga inslag, medan det i f�rhandlingar endast st�lls upp

riktlinjer som skall f�ljas inom yrkesutbildningspolitiken. 

Best�mmelserna i kollektivavtalen f�r branschniv�n fastst�ller ofta bara de allm�nna principerna.

P� f�retagsniv� �r arbetsmarknadens parter i mycket liten omfattning involverade i organiserandet av den

�terkommande utbildningen.
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AES- och APFP-avtalen har fastst�llt principen att arbetstagarna och deras f�retr�dare b�r informeras och

r�dfr�gas om de utbildningsprogram som genomf�rs av f�retagen.

Arbetsmarknadens parter finns representerade i styrelsen f�r det organ som handhar arbetsmarknads- och

yrkesutbildningsfr�gor (IEFP) och i utskottet f�r v�rdering av utbildning. Enligt lag delas ansvaret f�r det

�vergripande systemet f�r erk�nnande av de tre inbegripna parterna. 

De spelar ocks� en r�dgivande roll inom IEFP och andra regionala sammans�ttningar och inom andra

offentliga organ.

Vanligen �r det endast de st�rsta f�retagen som utarbetar sina egna utbildningsprogram. Utbildning till-

handah�lls av b�de offentliga och privata utbildningsorgan och av arbetsgivarnas och fackf�reningarnas

sammanslutningar. En rad "yrkesskolor" drivs med st�d av arbetsgivarnas och fackf�reningarnas sam-

manslutningar. 

Offentliga organ st�der b�de tekniskt och ekonomiskt alla utbildningssatsningar inom de sektorer d�r med-

lemmarna har sv�rt att komma in p� arbetsmarknaden och satsningar f�r arbetstagare i allm�nhet.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

AES- och APFP-avtalen har utgjort en viktig grund f�r ett vidare samarbete mellan 

arbetsgivare, fackf�reningar och staten f�r att utveckla utbildning och vidareutbildning. Arbetsgivares och

fackf�reningars deltagande i denna process str�cker sig ner till regional niv�.

Beskrivningen utarbetad av

Graimme CREGAN
och skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNINGEN

Kollektiva f�rhandlingar �r obligatoriska. �ver f�retagsniv� �r denna skyldighet en exklusiv r�ttighet f�r de

f�retr�dande organisationerna p� b�da sidor. Kollektivavtal betr�ffande l�ner och anst�llningsvillkor har funnits

p� b�de sektoriell och nationell niv� under l�ng tid, men den allm�nna �sikten �r att Acuerdo Economico y

Social (avtalet om sociala och ekonomiska fr�gor), som undertecknades 1984 och g�llde t.o.m. 1986 �r utg�ng-

spunkten f�r dagens dialog. Det skapade ocks� dynamik inom yrkesutbildningsomr�det, som �r det f�rn�msta

exemplet p� en fr�ga d�r arbetsmarknadens parter och regeringen har uppn�t en bred �verenskommelse.

I AES-avtalet ing�r yrkesutbildningen som en ytterst viktig del, och krav st�lls p� ett avgiftsfinansierat,

�rligt program f�r yrkesutbildning (FIP-plan dvs. en plan f�r syssels�ttning, utbildning och integration).

Sedan 1985 har s�dana planer gjorts upp av arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med det allm�nna

r�det f�r yrkesutbildning. Planerna m�ste godk�nnas av regeringen. INEM (landsomfattande syssels�tt-

ningsinstitut under arbetsmarknadsdepartementet) och de sj�lvstyrande omr�dena - Katalonien,

Andalusien, Valencia och Galicien - administrerar planerna. Det allm�nna r�det f�r yrkesutbildning

uppr�ttades med f�retr�dare f�r arbetsmarknadens parter till f�ljd av AES-avtalet. Arbetsmarknadens par-

ter deltar ocks� i fastst�llandet av regler f�r utbildningsbevis och erk�nnande av kompetens.

Som ett resultat av en �verenskommelse i r�dets permanenta utskott har en n�mnd f�r yrkesutbildning

inr�ttats, och under 1992 f�rbereddes stora �verenskommelser :

- En tv�parts�verenskommelse om �terkommande yrkesutbildning mellan CEOE, CEPYME (arbetsgivare) och

UGT, CCOO och CIGA (fackf�reningar) i december 1992. 

Det godk�ndes omedelbart d�refter genom

- en treparts�verenskommelse i samma fr�ga, undertecknad av de ovann�mnda organisationerna och rege-

ringen. 

Dessa �verenskommelser kommer att vara i kraft t.o.m. 1996. I �verenskommelserna bibeh�lls huvudsak-

ligen avgiften (0,7 %, dvs. 0,6 % fr�n arbetsgivarna och 0,1 % fr�n de anst�llda) f�r yrkesutbildningsini-

tiativ inom FIP-planen. En nyhet var att man ocks� kom �verens om ett utbildningsprogram f�r livsl�ng

utbildning f�r anst�llda (ANFC), och att en del av fondmedlen (0,10 %, som �kats till 0,30 %) nu kan

�terg� f�r utbildning p� f�retagen. �verenskommelsen stipulerar att en blandad trepartskommitt� skall

fastst�lla kriterierna och proceduren f�r fondering. Man r�knar ocks� med gemensamma industrikommit-

t�er.

Arbetsmarknadens parter samarbetar genom FORCEM (Fundacion para la formacion en la empresa).

FORCEM �r en tv�partsorganisation, och det kr�vs enighet mellan arbetsgivarna och fackf�reningarna.

Arbetsmarknadens parter deltar i uppf�ljningen av �tg�rderna inom ramen f�r FIP-planen, och s�ker

samordna de olika �tg�rderna. Sedan ANFC-avtalet ing�ttts g�ller FIP-planen uteslutande f�r arbetsl�sa.

F�retagsr�d (uteslutande best�ende av anst�llda) f�reskrivs i lagstiftningen, men deras kompetensomr�de

ut�kades i 1992 �rs �verenskommelse, och de har nu r�tt att bli informerade och konsulterade n�r det t.ex.

g�ller anst�llningskontrakt, utbildningsplaner och tj�nstledighetsans�kningar.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Den spanska konstitutionen garanterar utbildning och omskolning, utan att skapa r�ttigheter f�r den ens-

kilde arbetstagaren. En r�tt till yrkesutbildning och befordran �r n�mnd i arbetsr�ttslagstiftningen.
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Lagstiftning om yrkesutbildning antogs s� tidigt som 1928, men har inte f�rr�n p� senare �r inbegripit

arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal �r i kraft tills de f�rnyas. De f�r r�ttslig status (fungerar som nor-

mer) om b�da de parter som ing�tt avtalet f�retr�der �tminstone 50 % av de ber�rda parterna och f�reta-

gen. Det kan sedan utstr�ckas till att g�lla alla (erga omnes). I annat fall g�ller de bara medlemmarna i de

organisationer som har ing�tt avtalet. Regeringen kan utstr�cka ett existerande avtal till att g�lla en ny

grupp om det finns f�rh�llanden som f�rsv�rar dialogen, t.ex. att det inte finns n�gra f�retr�dande organi-

sationer.

Kollektivavtal kan emellertid ocks� beh�va kompletteras med avtal p� sektors- och f�retagsniv� n�r det

g�ller detaljerna f�r hur de skall genomf�ras i praktiken, t.ex. bruket av tj�nstledighet f�r studier. (Enligt

ANFC-�verenskommelsen f�r den individuella studieledigheten uppg� till h�gst 150 timmar per �r.)

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

Genom LOGSE-regelverket fr�n 1990 (Ley Organica de Ordenacion General del Sistema Educativo)

reformerades hela utbildningssystemet, inklusive internutbildningen, och en ytterligare kvalifikations- och

utbildningsniv� inf�rdes.

Den grundl�ggande yrkesutbildningen regleras i en lag fr�n 1970, som inf�rlivar yrkesutbildning i det

allm�nna utbildningssystemet, fasts�ller tre kompetensniv�er och ger den  ett nytt namn (reglerad yrke-

sutbildning) f�r att f�rb�ttra dess status. Men under 1993/94 var det antal ungdomar som valde allm�n

utbildning fortfarande dubbelt s� stort som det antal som valde yrkesutbildning. Grundl�ggande yrkesut-

bildning lyder under utbildningsdepartementet, och i b�da slagen av utbildning g�r majoriteten p� offent-

liga utbildningsinstitutioner.

Den f�rsta lagstiftningen g�llande fortbildning inom yrkeslivet (oreglerad utbildning) antogs 1962 och f�l-

jdes av en lag om anst�llning 1980, som skapade en m�jlighet att fr�mja syssels�ttningen genom yrkesut-

bildning. F�ljaktligen har INEM delvis best�mmander�tten.

Endast en liten del av den fortbildning som tidigare genomf�rdes inom ramen f�r FIP avs�g personer som

var anst�llda (34 % av deltagarna 1991). Personer som har anst�llning omfattas nu av ANFC-�verens-

kommelsen.

1992 �rs �verenskommelse bibeh�ller avgiften, men staten samtyckte till att �verf�ra en del av den till ett

gemensamt organ (FORCEM) f�r att finansiera kurser p� f�retagen - under f�ruts�ttning att det finns

fastst�llda och godk�nda utbildningsplaner.

F�retag med fler �n 200 anst�llda kan s�nda in sina egna utbildningsplaner med en beg�ran om medel ur

fonden, medan f�retag med f�rre anst�llda m�ste g�ra planer f�r grupper av f�retag.

F�rfarandena skiljer sig litet grand �t, men de �r i huvudsak desamma. Planer f�r grupper m�ste godk�n-

nas av en sektoriell gemensam kommitt� innan de s�nds till FORCEM.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

1992 �rs �verenskommelse f�reskriver en trepartskommitt� (regering, arbetsgivare och arbetstagare). Ett

tv�partsorgan (arbetsgivare och arbetstagare) driver FORCEM, som handhar de fonder som ing�r i �ve-

renskommelsen. Vidare skall varje sektor och varje sj�lvstyrande omr�de ha konsultativa kommitt�er

best�ende av tv� parter, som skall godk�nna utbildningsplanerna innan de s�nds till FORCEM f�r finan-

siering.

I �verenskommelsen f�rutses ett helt system med utbildningsplaner, inte bara p� nationell niv� utan ocks�



p� sektors-, grupp- och f�retagsniv�.

En annan fr�ga som omfattas av �verenskommelsen g�ller �kat medbest�mmande f�r arbetstagare p� f�re-

tagsniv�.

En gradvis �kning av betydelsen av f�rhandlingar n�r det g�ller utbildning kan iakttas i f�retags�verens-

kommelser - omkring en fj�rdedel av f�retagen anger att det nu finns utbildningsklausuler i deras �ve-

renskommelser. Procentandelen �r st�rst i de stora f�retagen, men denna �kning finns ocks� i avtalen p�

sektoriell och regional niv�.

Byggnadssektorerna i Katalonien och Asturien har t.ex. tagit olika initiativ f�r att fr�mja yrkesutbildning,

s�som att inr�tta utbildningsinstitut och att �ka den obligatoriska avgiften med 0,1 %. Sektorerna spelar

en avg�rande roll n�r de formulerar sina kompetensbehov och inr�ttar utbildningsmoduler. Det g�ller inte

minst n�r de formulerar reglerna f�r de utbildningsplaner f�r grupper, vilka �r n�dv�ndiga f�r att f�retag

med f�rre �n 200 anst�llda skall f� det godk�nnande som kr�vs f�r att f� fondmedel till kurserna, av de

pengar som kommer fr�n denna avgift

I ANFC-�verenskommelsen stipuleras en maximal tj�nstledighetstid av 150 timmar per �r, men reglerna

och f�rfarandet m�ste kompletteras med kollektivavtal p� sektorsniv�, och �ven en �verenskommelse p�

f�retagsniv� kan kr�vas. F�retagen kan v�gra att bifalla en ans�kan om tj�nstledighet, men inte utan att

ange sk�l. Efter det att ledigheten har beviljats, kan man ans�ka om fondmedel hos FORCEM.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Arbetsmarknadsparterna i Spanien betraktar 1992 �rs �verenskommelse som ett stort steg fram�t i fr�m-

jandet av dialogen och av yrkesutbildningen.

S P A N I E NS P A N I E N
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Beskrivningen utarbetad av

Margit HURUP GROVE
och skriven p� engelska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM VIDAREUTBILDNINGEN

Den svenska syssels�ttningspolitiken �r aktiv och har som m�ls�ttning full syssels�ttning. Den ger i f�rs-

ta hand ekonomiskt st�d till vidareutbildningar som g�r det m�jligt f�r personer som redan har en utbild-

ning att f� anst�llning.

Vidareutbildningen f�r vuxna innefattar tre omr�den: Allm�n vuxenutbildning, vidareutbildning f�r

arbetss�kande med inriktning p� arbetsmarknaden och fortbildning inom f�retagen.

Arbetsmarknadens parter representeras i Sverige av tre, stora fackliga organisationer:

- Landsorganisationen (LO) som i huvudsak organiserar arbetare i den privata och offentliga sektorn.

- Tj�nstem�nnens centralorganisation (TCO) som organiserar tj�nstem�n i den privata och offentliga sek-

torn.

LO och TCO �r anslutna till den Europeiska fackliga samorganisationen (EFS).

- Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) som organiserar stats- och privatanst�llda h�gre

tj�nstem�n.

Den st�rsta och mest inflytelserika arbetsgivareorganisationen �r Svenska arbetsgivaref�reningen (SAF)

med fler �n 34 anslutna f�rbund. Tre andra organisationer f�retr�der arbetsgivare i den offentliga sektorn.

"Arbetsmarknadens yrkesr�d" �r en partssammansatt kommitt� som inr�ttats av fackf�rbundet LO och

arbetsgivareorganisationen SAF. Kommitt�n utvecklar verksamheter inom fortbildningen, den vill fr�mja

bilateralt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och den kommer med strategiska rekommendationer

f�r fortbildningen. Den partssammansatta kommitt�n samordnar verksamheten som bedrivs i de bransch-

visa yrkesn�mnderna, dvs. de partssammansatta kommitt�rna inom handelssektorn som har till uppgift att

unders�ka vilka kompetensbehov som finns i denna sektor.

Under sex decennier av socialdemokratiskt styre (1932-1976, 1982-1991 och p� nytt sedan 1994), har ett

starkt och m�ngfasetterat socialt n�tverk av institutionaliserat medbest�mmande skapats. Under sjuttio-

och �ttiotalen byggde relationerna inom industrin p� sj�lvst�ndighetsprincipen utan n�gon statlig inbland-

ning.

1992 tillk�nnagav SAF (arbetsgivareorganisationen) att den t�nkte l�gga om kursen genom att l�mna rege-

ringens trepartskommissioner p� central och regional niv� och ist�llet prioritera decentralisering och

f�rhandlingar p� f�retagsniv�.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

I Sverige spelar arbetsmarknadens parter traditionellt en viktig roll inom den grundl�ggande yrkesutbild-

ningen, men en mindre roll inom vidareutbildningen. Denna roll �r inte alltid reglerad i lagstiftningen, utan

�terfinns �ven i kollektivavtalen.

F�ljaktligen har ett avtal slutits mellan LO, SAF och Privattj�nstemannakartellen (PTK). Detta generella

avtal syftar till att ge de anst�llda information och utbildning n�r det g�ller arbetets organisation och ny

teknik inom industrisektorn. Avtalet f�rde med sig att avtal mellan arbetsmarknadens parter sl�ts p� lokal
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niv�. De h�r avtalen inneh�ller best�mmelser som f�rbinder de lokala parterna att hj�lpa de anst�llda att

m�ta nya krav p� kompetens och kunskaper.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
UTBILDNINGSSYSTEMET 

Statligt reglerad vidareutbildning 

Sverige har en l�ng tradition av vuxenutbildning, som i flera decennier uppr�tth�llits av staten under

socialdemokratiska regeringar. Syssels�ttningspolitiken grundar sig huvudsakligen p� erbjudande om

vidareutbildning som bekostas av staten. Utbildningsprogrammen som erbjuds �r omskolningsutbildnin-

gar, p�byggnadsutbildningar och �teranpassning till yrkeslivet f�r arbetss�kande. De h�r utbildningarna

bekostas av allm�nna medel knutna till syssels�ttningspolitken.

Komvux inf�rdes 1968 och har till uppgift att tillhandah�lla vuxenutbildning p� h�gstadie- och gymna-

sieniv�.

Postgymnasial utbildning g�r det m�jligt f�r vuxna att f�lja en utbildning med anknytning antingen till det

egna yrkesomr�det eller till ett annat omr�de inom �mnen som till exempel turism och ekonomi.

Arbetsmarknadsutbildning g�r det m�jligt f�r arbetss�kande att f�lja en utbildning som skall underl�tta

deras intr�de p� arbetsmarknaden.

Den h�r utbildningen kan tillhandah�llas genom olika kursanordnare. AMU-gruppen (statlig uppdragsor-

ganisation f�r utveckling och genomf�rande av yrkesutbildning f�r vuxna) �r en av de sj�lvst�ndiga enhe-

ter som har till uppgift att tillhandah�lla den utbildning som subventioneras av staten. AMU-gruppen f�r-

fogar �ver 24 AMU-center som �terfinns �ver hela landet och som styrs av ett trepartsr�d. AMU-centren

�r sj�lvstyrande ekonomiska enheter och konkurrerar med andra kursanordnare n�r det g�ller att tillhan-

dah�lla vidareutbildning som �verensst�mmer med den regionala arbetsmarknadens behov.

Fortbildning av anst�llda

Fortbildningen organiseras inom f�retaget och bekostas av arbetsgivarna, som fattar beslut om kurserna

och om vilka anst�llda som skall delta. F�retaget kan sedan genom att anlita universitet, skolor och andra

kursanordnare f�rverkliga sitt utbildningsprogram.

Sedan 1975 garanteras individens r�tt till vidareutbildning genom lagen om arbetstagares r�tt till ledighet

f�r utbildning. Alla anst�llda som har arbetat minst sex m�nader f�r samma arbetsgivare eller minst tolv

m�nader under de senaste tv� �ren har m�jlighet att under en viss, icke best�md, tid befrias fr�n sina arbet-

suppgifter f�r att kunna f�lja fortbildningskurser med r�tt att sedan �terv�nda till f�retaget. Lagen garan-

terar valfrihet n�r det g�ller vilken typ av utbildning som skall f�ljas. Beviljandet av stipendier eller l�n

skall diskuteras med arbetsgivaren fr�n fall till fall inom ramen f�r de statliga arbetsmarknadsst�den.

M�jligheten att beviljas ekonomiskt st�d �r beroende av de anst�lldas individuella situation och av deras

yrkeskvalifikationer.
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Arbetsmarknadens parter vill hitta nya, mer informella tillv�gag�ngss�tt. De koncentrerar sig p� fortbild-

ning inom f�retaget som viktigaste verksamhetsf�lt och �nskar att en r�tt till medbest�mmande utvecklar

sig, s�rskilt n�r det g�ller att best�mma behoven, planeringen av och finansieringen av fortbildningen inom

f�retagen. Det h�r inneb�r f�r f�retagsledningen ett nytt strategiskt t�nkande, som f�ster st�rre vikt vid

utvecklingen av de m�nskliga resurserna och som tar till vara de anst�lldas och de fackliga ombudens

kompetens f�r att finna smidigare och mer decentraliserade l�sningar p� problemen.

P� branschniv�

Det finns p� den privata sidan vissa best�mmelser inskrivna i kollektivavtalen, centralt eller sektorsvis,

som r�r vidareutbildningen.

F�rhandlingar sektorsvis mellan arbetsgivareorganisationerna och de enskilda fackf�rbunden har allt mer

kommit att ers�tta centrala, kollektiva f�rhandlingar vilka tidigare till�mpades i hela landet.

Avtal om utbildning har undertecknats av fackf�rbunden som ing�r i landsorganisationen LO. S�lunda

undertecknades 1984 ett avtal inom elsektorn av arbetsgivareorganisationen (EA), Svenska elektrikerf�r-

bundet (SEF), den allm�nna arbetsgivareorganisationen (SAF) och Fastighetsanst�lldas f�rbund.

De svenska arbetsmarknadsparterna har p� branschniv� inr�ttat partssammansatta organ som medlar p�

omr�den av gemensamt intresse f�r arbetsgivarna och de anst�llda, inom till exempel utbildning och

arbetsmilj�fr�gor.

Trygghetsfonden SAF-LO (TSL) inr�ttades s�lunda 1983 till f�ljd av centrala f�rhandlingar mellan arbets-

givareorganisationen (SAF) och Landsorganisationen (LO). Syftet med fonden �r fr�mst att s�kra en trygg

arbetsmilj� f�r de anst�llda. Genom fonden finansieraras flera utbildningsprogram f�r olika f�retag. De

projekt som finansieras skall utveckla kompetensen och st�rka f�retagens konkurrenskraft. 95 000 f�retag

med sammanlagt 1,1 miljoner anst�llda �r anslutna till fonden och betalar en avgift till den vilken ber�k-

nas p� den totala bruttol�nesumman enligt en procentsats som fastst�lls vid de centrala f�rhandlingarna.

Fondens styrelse, till lika delar sammansatt av arbetsgivare och fackliga representanter, beslutar om bevil-

jandet av st�d. Alla ans�kningar om st�d skall tillst�llas TSL-fonden av arbetsgivarna och fackf�rbunden

gemensamt, b�de lokalt och regionalt. Dessa skall sedan �vervaka att den finansierade utbildningen

genomf�rs p� ett effektivt s�tt.

P� f�retagsniv�

De svenska arbetarna f�retr�ds p� f�retagen av fackliga ombud (facklig f�rtroendeman), vars roll best�ms

i en lag fr�n 1974 som reglerar de fackliga ombudens st�llning. De har r�tt till information och f�rhand-

lingar i alla fr�gor som r�r produktionen, arbetsvillkoren och personalsituationen. De skall r�dfr�gas i fr�-

gor som r�r f�retagets ekonomiska st�llning. Fackf�rbunden skall ocks� f�ra de l�nef�rhandlingar p� f�re-

tagsniv� som skall komplettera de kollektivavtal som slutits centralt eller sektorsvis. 

Fortbildning, personalfr�gor liksom f�rb�ttringar av arbetsmilj�n blir allt oftare f�rem�l f�r diskussion p�

f�retagsniv�.
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De svenska arbetsmarknadsparterna anser att insatserna inom den grundl�ggande yrkesutbildningen och

inom den vidareutbildning som �r knuten till den aktiva syssels�ttningspolitiken �r tillr�ckliga. De �nskar

sig en f�rb�ttring av den f�retagsbaserade fortbildningen f�r att kunna �ka kompetensen och konkurrens-

kraften.

SAF:s utr�de 1992 ur den trepartssammansatta kommissionen har dock inte avbrutit alla delar av den

informella sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Diskussioner p�g�r om kompetensinvente-

ring och om hur utbudet av utbildning skall kunna g�ras mer flexibelt. Den sociala dialogen forts�tter �ven

p� branschniv� (till exempel inom den grafiska industrin ang�ende gemensamma investeringar).

Beskrivningen utarbetad av

Jean-Marie LUTTRINGER
och skriven p� franska
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UTVECKLING AV DEN SOCIALA DIALOGEN 
OM YRKESUTBILDNING

Sedan 1969 fastst�lls ramarna f�r yrkesutbildningen i lag (Berufsbildungsgesetz, BBiG).

Arbetsmarknadens parter spelar en roll i utarbetandet av program och i moderniseringen av yrkesutbild-

ningen. Medan den grundl�ggande yrkesutbildningen �r strikt reglerad, g�ller detta bara vissa sektorer

inom fortbildningen.

Till skillnad fr�n skol- och h�gskoleutbildningen, organiseras och finansieras fortbildningen inom yrkes-

livet till stor del inom den privata sektorn.

Det tyska systemet f�r fortbildning ger var och en av arbetsmarknadens parter m�jligheter att p�verka.

Arbetsgivarna och fackf�reningarna �r representerade i organ s�som det federala institutet f�r yrkesut-

bildning (BIBB) och det federala arbetsmarknadsministeriet (BA).

Arbetsmarknadens parter ingriper inte direkt i regleringen av fortbildningen inom f�retagen.

Den federala regeringen betraktar fortbildningssystemet som en marknad som m�ste f�rbli s� fri som m�j-

ligt fr�n statlig reglering.

F�ljande tre andra utbildningsomr�den omfattas av lagstiftning:

- Utbildningar enligt best�mmelserna om f�rebyggande �tg�rder, arbetarskydd och milj�skydd,

- Utbildningen f�r medlemmar i f�retagsn�mnder: enligt grundlagen om arbetsorganisation och med-

best�mmande, �r arbetsgivaren skyldig att bevilja ledighet f�r medlemmarna i f�retagsn�mnden s� att de

kan f�lja de utbildningar som �r n�dv�ndiga f�r att de skall kunna fullg�ra sin funktion.

- Den individuella ledigheten f�r utbildning: i 9 av 16 delstater finns det lagar om ledighet f�r utbildning.

Dessa f�reskriver i allm�nhet r�tt till betald ledighet p� i genomsnitt fem dagar per �r, d�r utgifterna f�r

utbildning och transporter ligger p� deltagaren.

Staten ingriper faktiskt p� grundval av subsidiaritetsprincipen, det vill s�ga endast i de fall d�r behoven

�verstiger de materiella m�jligheterna och en individs eller en socialgrupps resurser.

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN OCH
LAGSTIFTNINGEN

Arbetsmarknadens parter �r representerade i olika offentliga och delvis offentliga organ som �r ansvariga

f�r utarbetandet av program och planl�ggning av yrkesutbildningen f�r m�lgrupper, speciellt arbetss�-

kande, vilket representerar en liten del av samtliga fortbildningsaktiviteter.

De deltar ocks� i branschf�rbundens och de korporativa f�reningarnas yrkesubildningskommitt�er, vilka

har till funktion att skydda f�retagens intressen.

F�r �vrigt �r de autonoma p� det kollektiva f�rhandlingsomr�det d�r staten inte ingriper.

I fr�ga om finansieringen �r det f�retagen, det federala institutet och staten som tar ansvar f�r den st�rsta

delen av fortbildningen. Det federala institutet svarar f�r en femtedel av den totala kostnaden f�r de

arbetss�kandes utbildning.

Verksamheten som bedrivs av det federala arbetsmarknadsministeriets organ f�r dessa fr�gor

(Bundesanstalt f�r Arbeit) finansieras via arbetsl�shetsf�rs�kringsavgifterna och riktas till tv� kategorier,

dem som har f�rlorat sitt arbete och dem vars anst�llning �r i fara. De medel som anv�nds kommer fr�n

arbetsl�shetsf�rs�krings fonderna som finansieras genom avgifter fr�n arbetsgivare och anst�llda och ett

ekonomiskt bidrag fr�n den som s�ker till utbildningen. Sysselsatta l�ntagare utg�r likv�l inte mer �n en
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liten minoritet n�r det g�ller att dra f�rdel av underst�d fr�n Bundesanstalt f�r Arbeit, i synnerhet under

l�gkonjunktur d� den prioriterade gruppen av arbetsl�sa p� egen hand utt�mmer institutionens finansiella

resurser.

Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll i fr�ga om internutbildning. I den federala lagen om fort-

bildning, har speciella reglerings�tg�rder vidtagits till f�rm�n f�r "Fortbildungsberufe" (kompetensh�jan-

de utbildningar): Utbildningsministeriet och Ð p� regional niv� Ð handelskamrarna kan  utf�rda certifikat

f�r specialkompetenser. Arbetsmarknadens parter �r deltar i utformningen av dessa kompetenskrav och

utvecklar i samarbete med utbildningsministeriet inneh�llet i "Fortbildungsberufe". Det finns konflikter

mellan arbetsmarknadens parter betr�ffande f�rordningarnas r�ckvidd och den niv� de antas p� (handels-

kammare eller utbildningsministeriet).

F�RH�LLANDET MELLAN DEN SOCIALA DIALOGEN 
OCH YRKESUTBILDNINGSSYSTEMET

Fortbildningen �r ett �mnesomr�de som inte ing�r i kollektivavtalen annat �n i undantagsfall.

DEN SOCIALA DIALOGEN OM YRKESUTBILDNING: 
INNEH�LL OCH NIV�ER

P� branschniv�

Fortbildningen �r s�ledes inte n�gon k�rnfr�ga i branschf�rhandlingarna i Tyskland. �nd� har man under

loppet av senare �r m�rkt att alltfler kollektivavtal inneh�ller best�mmelser om fortbildning. Man har

undertecknat f�retagsavtal som f�r ett givet f�retag best�mmer r�tten till utbildning och tj�nstledighet f�r

studier.

Detta inf�rande av fortbildningen i kollektivavtalen illustreras bland annat av det avtal som metallindus-

trins fackf�rening IG Metall kommit fram till p� distriktsniv� i W�rttemberg nord/nord i delstaten Baden.

Detta kollektivavtal, som inriktas mot fortbildningen i f�retagen, reglerar den gemensamma analysen av

behovet av fortbildning liksom den d�rp� f�ljande gemensamma planeringen av fortbildningsprogram-

men.

I vissa sektorer anger kollektivavtalen vissa speciella villkor f�r f�retagskommitt�ernas medverkan i bes-

lutsprocessen r�rande fortbildning. S�lunda formulerar kollektivavtalen inom metallindustrin och trycke-

ribranschen principer f�r utarbetandet av utbildningsplaner. Ledningen och f�retagsn�mnden best�mmer

en g�ng per �r behovet av utbildning och f�retagsn�mnden kartl�gger � sin sida  l�ntagarnas behov av

utbildning.

I det fall att utbildningen, som den �r best�md i den �rliga utbildningsplanen och utvecklad i utbildning-

sprogrammet, f�r med sig att en l�ntagare g�r till en h�gre niv� p� kompetensskalan, m�ste arbetsgivaren

anpassa l�ntagarens l�n till den nya uppn�dda kompetensniv�n (vilket �r fallet i byggbranschen).

Genomf�randet av dessa avtal �ger rum p� f�retagsniv� men det m�ter sv�righeter eftersom metoderna f�r

utv�rdering av l�ntagarnas utbildningsbehov inte �r tillr�ckligt tydliga i avtalen.
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Vid sidan av de kollektivavtal som avser fortbildningen i allm�nhet, finns det s�dana som reglerar fort-

bildningen f�r vissa m�lgrupper. Man kan i detta sammanhang n�mna skyddsavtalen r�rande l�ntagare

som st�r under omedelbart hot om frist�llning till f�ljd av rationaliserings�tg�rder i ett f�retag.

Man b�r ocks� n�mna de speciella f�rh�llandena inom byggnadssektorn d�r arbetsmarknadens parter del-

tar i finansieringen av fortbildningen.

Ger�stbaugewerbes kollektivavtal av den 20 augusti 1985 f�reskriver partsgemensam organisation p�

branschniv� av en socialkassa vars roll �r att st�dja och organisera utbildningen. Partsgemensamt admi-

nistrerad, finansieras denna Sozialkasse f�r Weiterbildung helt av arbetsgivarna med en given procentsats

av den totala l�nesumman. Denna procentsats som best�ms genom specifika kollektivavtal har redan flera

g�nger varit f�rem�l f�r modifieringar. Kassan fungerar, i princip som ett gemensamt organ som f�rvaltar

en utbildningsf�rs�kringsfond f�r f�retagen inom branschen. F�r varje arbetstagare i utbildning st�r kas-

san f�r finansieringen av bruttol�nen, liksom 45% av arbetsgivarens sociala avgifter. F�r den senare

�terst�r att bestrida 55% av arbetsgivaravgifterna medan l�ntagaren f�r egen del uppb�r sin l�n i dess hel-

het.

Inom kemisektorn b�r man ocks� notera det avtal som sl�ts mellan arbetsmarknadens parter den 1 janua-

ri 1993 som f�reskriver inr�ttandet av en stiftelse f�r fortbildning enligt principen om partsgemensam

finansiering och administration. Denna stiftelse, som �r ansvarig p� branschniv� f�r analys av utbildning-

sbehov och best�mmande av inneh�llet i utbildningen, har �ven en r�dgivningsfunktion f�r arbetsgivare

och f�retagsn�mnder.

P� f�retagsniv�n

Arbetstagarnas deltagande i besluten regleras genom lagen om f�retagsn�mnder

(Betriebsverfassungsgesetz). F�retagsn�mndernas r�tt till medbest�mmande �r relativt betydande p� yrke-

sutbildningsomr�det, s�v�l f�r den grundl�ggande yrkesutbildningen (l�rlingskap) som f�r fortbildningen.

F�retagsn�mnderna har r�tt till samr�d s�rskilt betr�ffande verkst�llandet av yrkesutbildningen i f�retaget

samt valet av l�rare och deltagare men i sista hand har arbetsgivaren kvar sin beslutsr�tt.

S�RSKILDA IAKTTAGELSER

Fackf�reningarna vill att fortbildningen blir f�rem�l f�r lagstiftning med generell r�ckvidd men n�got

samf�rst�nd har inte n�tts om denna m�ls�ttning.

Beskrivningen utarbetad av

Jean-Marie LUTTRINGER
och skriven p� franska


