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statsrådetTill och chefen
för Arbetsmarknadsdepartementet

Vid sammanträde med regeringen den 25 juni 1992 bemyndigades
statsrådet Börje Hörnlund tillkalla kommitté med femhögstatt en
ledamöter med uppgift förbereda och genomföra ombildningenatt

AMU -Gruppen till aktiebolag. I bemyndigandet ingick även attav
ordförande besluta sakkunniga,utse attsamt experter,om

sekreterare och biträde kommittén.annat

Statsrådet tillkallade den 6 juli 1992 ledamöter i kommitténsom
Håkanmarknadsdirektör Hansson tillika ordförande, professor

Gunnar Eliasson direktöroch Karin Ström. Ledamöterna
förordnades fr.o.m. den juli Som10 1992. förordnades denexpert
21 september 1992 personaldirektör Bertil Rasmusson.

Som huvudsekreterare förordnades fr.o.m. den juli20 1992
civilekonom Jan Björinge. Som biträdande sekreterare har
tjänstgjort konsult Klas Nordin fr.o.m. den 1 september 1992

den 30 september 1992 och civilekonom Sofia Sundströmt.o.m.
fr.o.m. den 29 september 1992.

Utredningen har antagit Kommittén för AMU-Gruppensnamnet
bolagisering.

Kommittén överlämnar härmed betänkandet
ETT HAV AV MOJLIGHETER
AMU-Gruppen 2000-taletsväg utbildningsmarknadmot-

Stockholm i november 1992

Håkan Hansson

Gunnar Eliasson

Karin Ström Jan Björinge

Sofia Sundström
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DirektivenBILAGOR 1.
länderArbetsmarknadsutbildningen i andra2.
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FÖRKORTNINGSLISTA

Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsinstitutet

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen

Arbetsmarknadsverket, är centralt ämbetsverkett
verkställer den arbetsmarknadspolitiksom som

regeringen bslutar ingårI AMV AMS, LAN,om.
AF och AMI.

AMU Den tidigare beteckningen för
arbetsmarknadsutbildning

AMU -Gruppen Firmanamn för AMU -Gruppen

AMU -Styrelsen Huvudkontoret för AMU -Gruppen, används
också beteckning för AMU -Gruppenssom
centrala styrelse

AU Den i betänkandet använda förkortningen för
arbetsmarknadsutbildning

AU-markanden Marknaden för arbetsmarknadsutbildning

FU Företagsutbildning

FU-marknaden Marknaden för företagsutbildning

ITG Industriteknisk grundutbildning

ITU Industriteknisk utbildning

LAN Länsarbetsnämnden

mdkr Milj arder kronor

mkr Miljoner kronor

Riksrevisionsverket

SFS Svensk författningssamling



SAMMANFATTNING

föreslåKommitténs uppdrag har varit formerna föratt en
bolagisering AMU-Gruppen och bl.a.av

två sammanhålletutreda huvudaltemativ, dels bolag, delsett en-
uppdelad organisation med regionalt och lokalt ägande

såutforma förslagen den organisationen erbjudakan lokaltatt nya-
anpassad arbetsmarknadsutbildning hela landet ochöver ett
sådant eventuell framtida privatiseringsätt underlättas.att en

föreslårKommittén dubbel strategi för inomstatensen engagemang
verksamhetsområdenAMU-Gruppens arbetsmarknads- och

företagsutbildning. bådeDet gäller infrastrukturbevara denatt som
AMU -Gruppen idag för och medverka till ökadattsvarar
konkurrens utbildningsmarknadema.

Kommittén AMU -Gruppens rikstäckande organisation tillsattanser
vidare för ändamålsenligtnödvändigär klarasätt kravenatt ett
arbetsmarknadsutbildningen. AMU-Gruppens roll bidra tillatt en
fungerande infrastruktur kan dock klaras med denhalva nuvarande

förhållandeomsättningen drygt 4 rndkr. I till dagens volym finns
det betydande för privatisering den infrastrukturett utrymme utan att

AMU -Gruppen hotas.representerarsom

Staten bådebör medverka till ökad konkurrens attgenom
Arbetsmarknadsverket fortsätter sprida upphandlingenatt av
arbetsmarknadsutbildning fler leverantörer och stegvisgenom en
privatisering Någon gångAMU-Gruppen. under 1990-taletsav
andra fråganhälft bör prövning den privatagörasen ny av om
utbildningsmarknaden sådanthar utvecklats helasätt AMU-ett att
Gruppens verksamhet kan privatiseras.

föreslårKommittén övergår frånAMU -Gruppenatt
uppdragsmyndighet till statlig koncern med moderbolag ochen
dotterbolag den juli 1993.1 Dotterbolagen bildas i huvudsak av
nuvarande länsorganisation. Kommittén behov störreser av
omstruktureringar åren,bolaget under de närmaste attav men anser
dessa bäst utifrånkan genomföras föreslagnaden
koncernstrukturen.

Kommittén övergångenkonstaterar till bolagatt
innebär former för styrning verksamheten. Bolagetstatensnya av
måste i fortsättningen arbeta efter strikt affärsmässiga principer och
kontolleras marknaden. innebärDet styrning i förstaatt statensav
hand kommer kanaliseras via Arbetsmarknadsverketsatt
beställningspolitik.



effektönskvärd bör övervägabolagiseringen skaFör staten enatt
påverkaråtgärder -GruppensAMUrad andra som

föreslårverksamhetsområden. Kommittén bl.a.

Ökad också beställningargällerdetkonkurrens när av- kanaleralternativautnyttjandearbetsmarknadsutbildning avgenom
trygghetsråden.sidan AMV t.ex.vid av

anordnareAMU-Gruppen och andraMöjlighet för av- utbildning-hela paketetkontrakteraarbetsmarknadsutbildning att
arbetsförmedling.

knutenindividuelltallmän ochEn-
möjlighetindividenkompetensutvecklingstörsäkring attsom ger

sidanvidefterfråga under yrkeslivetutbildning av
erbjudsutbildningdenarbetsmarknadsutbildning och avsom

arbetsmarknadsutbildning iKommittén konstaterararbetsgivaren. att
behovenmycketdetill för täckaform inte räckernuvarande storaatt

också förtalarMycketunder 1990-talet.kompetensutveckling attav
låga iförutbildningsinvesteringar kommerföretagens att vara

samhällsekonominssåväl tillförhållande individernastill som
möjlighetermåste finansiellaindividenDärför störrebehov. att

kompetensutveckling.sinstyra egen
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UPPDRAGETl.

föreslå förvarit formernaKommitténs uppdrag har att en
bolagisering .AMU-Gruppen.av

bil. anförde199192100, 11budgetpropositionenI
arbetsmarknadsministem följandebl.a.

ombildas tillföreslagit AMUAMU -styrelsen har att -gruppen
uppfattning AMUdelar riksdagensaktiebolag. Jag att -gruppens

affärsmässig, börkonkurrensutsatt ochverksamhet, ärsom
övergång enligt minbolagsfonn skullebolagsforrn. tillbedrivas i En

till ytterligaremöjligheter inför framtidenerbjudamening kunna
På sikt bör dessutomeffektiviseringar verksamheten. prövas omav

privatiseras.verksamheten kan

uppfattning AMU-arbetsmarknadsministernsdeladeRiksdagen att
därför tillRiksdagen uppdrogombildas till aktiebolag.Gruppen bör

frågan.återkomma med förslag iregeringen snarastatt

1.1 DIREKTIVEN

två för AMU-GruppensDirektiven huvudalternativanger
bolagisering

sammanhållen företagsorganisationen-
ägandemed regionalt och lokaltuppdelad organisationen-

såutforma förslagenKommittén fick i uppdragvidare attatt
erbjudasarbetsmarknadsutbildning kanutbudlokaltett anpassat av-

sålandethela ochöver att
privatisering underlättaseventuell framtidaen-

direktiven sin i bilagaSe vidare i helhet

KOMMITTENS1.2 TOLKNING AV DIREKTIVEN

1.2.1 unkterUt n s

många konkurrerandeAMU -Gruppen blir i bolagsfonn en av
måste affärsidé ochAMU-Gruppenutbildningsanordnare. enges

förhållandei tillbeskriver bolagets roll ochorganisation nyttasom
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kapitelidiskuterasarbetsmarknadsutbildningenkravStatensa
AU-marknaden.4

5 FU-kapitelidiskuterasföretagsutbildningförMarknadenb
marknaden.

AMU-kapitel 6idiskuterassin helhetiUtbildningsmarknadenc
utbildningssystemet.ochGruppen

företagsorganisationsammanhållen1.2.;

såföretagsorganisationsammanhållen atttolkatKommittén har en
omfattakanden

dotterbolagochmoderbolagmedkoncernen-
divisionermedenda bolagett-

holdingbolagett-

bolagiseringsaltemativOlikakapitel 10idiskuterasAlternativen
AMU-bolag.tillförslagoch

lokaltochregionaltmedorganisationUpgdelad1.2.3
agande

såorganisationuppdelad attmedalternativettolkatKommittén har
i formägandeoffentligtägande ochbåde privat avdet kan avse

kapitel 9idiskuterasAlternativenlandsting.ochkommuner
Agarmotiv

anpassadlokaltErbjuda1.2.4
landethelaarbetsmarknadsutbildning över

anpassadlokaltkravettolkatKommittén har
bådeså kandetlandethelaarbetsmarknadsutbildning attöver

uppfyllas av

statligtinfrastrukturforbolagOffentligägda ensvararsom- bolag.landstingsägdaocheller kommun-AMU-bolag

förmarknadfungerandevälbolagprivataKonkurrerande en- utbildningstj änster.andraocharbetsmarknadsutbildning

återkommerAU-marknaden och5kapitelFrågan idiskuteras
kapitel.också andrai flera
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privatiseringframtidaeventuell1.2.5 Underlätta en

så privatisering skadirektivenKommittén har tolkat att en
avseende konkurrens,främst medanalyseras

kvalitet i AMU-produktutveckling ochkostnadseffektivitet,
Gruppens verksamhet.

privatisering ochFrågan Stegi kapitel 2diskuteras 13 -
ocksååterkommer flera andra kapitel.i



16

AMU-GRUPPEN2.

HISTORIA2.1

börjadearbetsmarknadsutbildnigenanordnadeoffentligtDen
infördes50-taletUnder1940-talet.slutetunderutvecklas av

detinomutbildningbedriverarbetslösaförutbildningsbidrag som
utbildningsväsendet.ordinarie

arbetsmarkndsutbildningenexpanderade70-talenochUnder 60-
legat kvarutbildningenideltagareantaletDärefter harkraftigt. en

82.för 1981undantagmednivå konjunkturlägehög oavsett -

vidtillarbetsmarknadsutbildningen attbreddades60-taletUnder
förrisklöperockså arbetstagareomfattaarbetslösasidan somav

förföretagtillbidragformerolikatillkomarbetslöshet. Dessutom av
anställda.utbildning av

arbetsmarknadsutbildningbyggde1986till1960-taletFrån mitten av
ochAMVArbetsmarknadsverketmellanhuvudmannaskapdelat

regi,i SOsbedrevsutbildningenSO. SjälvaSkolöverstyrelsen
också inomdeltillsärskilda AMUi storfrämst -center, men

i höganställdaUtbildningenoch komvux.gymnasieskolan varav
företagen.förlagd tillgrad

förorganisationFrån infördes1986 en ny
deladedetinnebararbetsmarknadsutbildningen. Den att

bl.aSkälenhuvudmannaskapet övergavs. var

oclrSÖ. AMVAMVmellanrollfordelningologiskochOklar- för deSO stodmedaninriktningen,ochomfattningenfastställde
konsekvenserna.ekonomiska

klarasnabbtorganisationenrådandedenSvårighetema inomatt- arbetsmarknaden.förändringarvidomställningar

intäktsfinansieradAMU-Gruppenlbildades1986 en egensom
i konkurrensuppgift blev-GruppensAMUuppdragsmyndighet. att

handförstatill iutbildningsäljautbildningssamordnaremed andra
LAN.länsarbetsnämndema

denbetecknaförbegrepptill 1986 attfram använtsharAMU1 som
finansieradeoffentligtanordnade ochsärskilt

beställdaAMVskilja denFörarbetsmarknadsutbildningen. att av
harfrån myndighetensarbetsmarknadsutbildningen namnnya
förAUförkortningenövergått användatill-GruppenAMU att

arbetsmarknadsutbildning.



17

ANIU -Gruppen huvuduppgifter1986 tregavs

producera kurser säljs till LAN och till näringsliv ochatt som
förvaltningar,

för elevsocial iverksamhet anslutning till kurserna,att svara

ha för pedagogisk utveckling och framatt ansvaret att ta
kursplaner.

rollfördelningenDen innebar AMV blev köpare medanattnya
AMU -Gruppen blev sälj arbetsmarknadsutbildning. AMVare av

frihet frånköpa arbetsmarknadsutbildning andraävenattgavs
utbildningsanordare. Verksamheten finansieratshar sedan 1986

försäljning utbildning till AMV LAN ochgenom av
arbetsförmedlingarna, företag och myndigheter.

2.2 AMU-GRUPPEN I DAG

AMU-Gruppens omsättning uppgick 199192 till mdkr4,4
Verksamheten uppdelad i arbetsmarknadsutbildning AU,är 3,7
mdkr, företagsutbildning FU, 387 mkr, och övrig verksamhet,
270 mkr.

arbetsmarknadsutbildningA11 säljs till AMV. AMV i dag detär
enda har regeringens uppdrag beställaattorgan som
arbetsmarknadsutbildning. ArbetsmarknadsstyrelsenInom det iär
praktiken länsarbetsnämndema och arbetsförmedlingarna som

pågåendesköter upphandlingen. Den decentraliseringen inom
Arbetsmarknadsstyrelsen, syftar tillbl.a. ökadsom
individanpassning, fårmedför arbetsförmedlingarna alltatt en
starkare roll i upphandlingen arbetsmarknadsutbildning.av

AMU-Gruppens försäljning arbetsmarknadsutbildning svaradeav
199192 för 85% intäkterna föroch knappt 60% detav av
redovisade resultatetöverskottet. AMU -Gruppens andel AMVav s
totala köp arbetsmarknadsutbildning svarade 199192 för 50%av ca

antalet utbildningsveckor 60%och Det innebärav ca av pengarna.
marknadsdelen frånhar sjunkit med procentenheter20att ca

då198990 den motsvarade knappt 60% antalet veckor och drygtav
80% av pengarna.

Den konkurrenten inomstörsta arbetsmarknadsutbildningen är
komvuxgymnasieskolan för 13 det totala antaletsom svarar ca av
veckor. Andra utbildningsanordnare respektive producerande
företag för vardera 110 antalet utbildningsveckor.svarar ca av

2 12-1153
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Företagsutbildning säljs till företag, myndigheter och
organisationer affärsmässiga villkor och i full konkurrensrent
med utbildning i företagens egen regi och andra
utbildningsanordnare.

frånFöretagsutbildningen har omsättningutvecklats mkr2en
198586 till 387 mkr 199192. företagsutbildningenI redovisas
rehabiliteringsutbildning för försäkringskassan 199192som
uppgick till 100 mkr.ca

Företagsutbildningen svarade 199192 for 10% intäkternaknappt av
föroch 20% det redovisadenärmare resultatetöverskottet.av

AMU-GruppenTrots den enskildaär störstaatt
ocksåutbildningsanordnaren FU-marknaden beräknades

marknadsandelen till1990 mindre %2.1 Företagens ochän
myndigheternas egenregiutbildning inklusive utbildning kunderav

uppskattas för drygt 80% marknaden. Andraetc. svara av
utbildningsföretag beräknades tillsammans ha mindre %.3än
Uppdragsutbildning i komvux och högskolor svarade för knappt
4% marknaden. Studieförbunden hade 2,5% medanav ca
fackförbund och intresseorganisationer tillsammans svarade för
drygt 5%.

Övrig verksamhet 199192 intäkter 270 mkr. Dengav ca
består konsultverksamhet 34 mkr försäljning isamtav egna

och legotillverkning 236 mkr.restauranger

Övrig verksamhet svarade för drygt 5% intäkterna och denca av gav
199192 förlust 7 mkr.en ca

finansiellaDe intäkterna uppgick 199192 till mkr.60ca

2 Källa SCB, vidare avsnittet FU-marknaden.se
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2.2.1 Ekonomiska nyckeltal

Resultatutvecklingen för perioden 198687 till 199192 framgår avnedanstående tabell.

Tabell 2.1 Resultatutveckling totalt 198687 199192 i-mkr

Intäkter Resultat % Ack. resultat
198687 2 097 5 0,2 5
198788 2 248 45 2,0 50 2,2%
198889 2 406 24 1,0 74 2,2%
198990 2 484 -40 -1,6 34 1,4%
199091 3 186 146 4,6 143 4% 180-37
199192 4 410 425 9,6 568 12,9%

Extra inleverans till staten

Regeringen har i skrivande stund tagit ställning till
resultatdisposition för 199192. 568 mkr i ackumulerat resultat
förutsätter således AMU -Gruppen fåratt behålla hela resultatet
425 mkr.

Av tabellen framgår resultatet haratt ökar markant under de senastetvå åren. Förklaringen bådeär den kraftigt ökade efterfrågan
arbetsmarknadsutbildningoch expansionen företagsutbildningen.av

Tabell 2.2 Vissa nyckeltal för AMU-Gruppen 198990 -9192 i mkr

198990 199091 199192

Balansomslutn. 593 800 1 412
Resultat -40 146 425
Eget kapital 346 516 850
Likvida medel 178 350 676
Omsättning 248 3 075 4 410

Likviditet 30% 44% 44%
Soliditet 58% 65% 59%

Källa AMU-Gruppen

Den sänkta Soliditeten mellan 199091 och 199192 beror ändrade
redovisningsprinciper. En motsvarande korrigerad balansräkningför 199091 visar Soliditeten frånatt ökat 54% till 59%.
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Eftersom AMU -Gruppen verkar i utbildningsbransch där deen
viktigaste investeringarna personal och know-how, detäravser
svårt utifrånmäta resultat traditionellaatt räntabilitetstal. I AMU-
Gruppens fall detär intressant resultat i formmätaattmer av
marginaler resultaträkningen, dvs. rörelsemarginal och
nettomarginal.

Tabell 2.3 Rörelsemarginal och nettomarginal för AMU-
Gruppen 199091 9192-

Rörelsemarginal
199091 3,8%
199192 9,2%

Nettomarginal
199091 4,8%
199192 9,6%

Definition rörelsemarginal; rörelseresultat efter avskrivningar iav
årets fakturering.procent av

Definition nettomarginal; resultat efter finansiellt periodensav netto
resultat i årets fakturering.procent av

Källa AMU -Gruppen

2.2.2 Personal

AMU-Gruppen hade 7 280 anställda den juli1 1992, vilket
6 700 heltidstjänster.motsvarar Andelen utbildare den totalaca av

personalstyrkan har frånökat 66% 198687 till 72%. Ca 8001
tidsbegränsat anställda. AMU-Gruppen har lämnatpersoner devar

tidigare särskilda läraravtalen. Idag har utbildama och övrig
personal likartade avtal avseende arbetstider, semester m.m.

2.2.3 Organisation

AMU-Gruppen har organiserats tvåi myndighetsnivåer, dels en
central myndighet koncemledning med styrelse och huvudkontor,
dels 23 länsmyndigheter läns-AMU.

I såvälstyrelserna centralt i länsmyndighetema ingåttharsom
för arbetsmarknadensrepresentanter LO, TCO, SACO,parter

SAF fristående ledamötersamt och personalföreträdare. SAF
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lämnade dock styrelserna i AMU -Gruppen och alla andra
myndighetsstyrelser 1991. Iden centrala AMU-styrelsen har också
ingått för Kommunförbundet,representanter Landstingsförbundet,
AMV och SO. I läns-AMU -styrelsen ingåtthar förrepresentant
länsarbetsnämnden LAN.

2.3 L OCH RESULTAT

Riksdagen har för perioden 199293 199394 beslutat följandeom-mål och resultatkrav för AMU-Gruppen prop. 19919210O bil. 11,
AU 11, rskr. 252

Övergripande2.3.1 mål

AMU -Gruppen skall effektivt och företagsmässiga villkor utbilda
för varierande arbetsuppgifter.vuxna AMU -Gruppen skall därvid

medverka till arbetslivets förändring och bidra till målen fullatt omsysselsättning utveckling ochsamt framsteg i samhället uppnås.

AMU-Gruppens främsta uppgiftär anordaatt
arbetsmarknadsutbildning uppdrag AMV. Därutöver fårp av

anordna utbildning förgruppen andra uppdrags ivare, företagt.ex.
och kommuner. Myndigheterna inom f också sälja andragruppen r
tjänster och produkter följer utbildningsverksamheten.som av

2.3.2 Verksamhetsmål

AMU -Gruppen skall vidta åtgärder för ytterligare förbättraatt
effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten vad anpassningavser

insatser och till förändradav utbildningsvolym.resurser en

AMU -Gruppen skall bedriva utvecklingsarbete för ytterligareatt
höja kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen. Detta innebär insatser
för i högre gradatt utbildningen till arbetsmarknadensanpassa och
individemas behov. AMU -Gruppen skall särskilt beakta
möjligheterna till individuell anpassning utbildningen.av
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regleringsbrevBegeringegs2.3.3

följ andeuttalat199293förregleringsbreviRegeringen har

Resultatkrav

arbetsmarknadsutbildningen.ikvalitetenhöja-Gruppen skallAMU

Uppdrag

löpandeförinföraperiodenunderAMU-Gruppen skall ett system
belysningallsidigingår indikatorervilkenuppföljning i ger ensom

AMU-skallarbetsmarknadsutbildningen. Dessutomkvaliteten iav
utvärderingåterkommandeförinföraGruppen system avett

arbetsmarknadsutbildningen.ikvaliteten

Återrapportering

budgetåretårsredovisningen förmedsambandiskallAMU -gruppen
redovisning199293 lämna aven

flexibiliteten iocheffektivitetenförbättraåtgärder förvidtagnaa att
tillochinsatseranpassningvadverksamheten enresurseravavser

utbildningsvolym,förändrad

arbetsmarknadsutbildningen,ikvalitetenutvecklingenb av

löpandeföråtgärder införaförvidtagnac ett systematt
ikvalitetenutvärderingförliksomuppföljning, systernett av

arbetsmarknadsutbildningen.

budgetåret bl.a.199394anslagsframställningen för attFör angavs
harresultatindikatorervilkaredovisa-Gruppen skallAMU som

i verksamheten.effektivitetenfram för belysatagits att

AMU-GRUPPENSTILLBAKGRUND2.4
ORMERSTYQEORGAEISAHQN OCE

övergången tillvidförutsättningarföljande-GruppenAMU gavs
uppdragsmyndighetsjälvständig

balansräkningarresultat- ochmedskapadeslänsmyndigheter egna- från LAN,representationochpartsrepresentation,styrelser medoch
fristående ledamöterlänsskolnämnd ochlänsstyrelse

företagsekonomisk kompetens,representerade
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Läns-AMU fick det marknadsområdelänet föregna som-
arbetsmarknadsutbildning företagsutbildning.och

En mycket liten huvudkontoret tillfördes i avsiktresurs att-
markera den kraftiga decentraliseringen.

ANIV blev upphandlare arbetsmarknadsutbildning till prisettav-
byggde självkostn FU-marknaden skulle isom en

första hand öka kapacitetsutnyttjandet AMU -Gruppenattgenom
sålde enstaka platser AMV inte fullbelade platserna. Pånär detta sätt
skulle priset för AMV kunna sänkas de fastaattgenom
kostnaderna fördelades fler platser.

Genom länsorganisationen skapades god förankring ien
näringslivet och arbetsmarknaden i regionen.

frånRedan påbörjades kraftig decentralisering inomstarten en
AMU -Gruppen utmanade myndighetstraditionens styrsystem,som
kultur och roller.

En de första uppgifterna därför utveckla lokalaattav styrsystemvar
och förändra myndighetskulturen flexibilitet.ökadatt mot

Två strategiska koncept fördes i organisationenut

Det finns inga få på nivåsvar centralatt om
handlingsmönster delfrågori olika tidigare vidvar man van en
kraftig centralstyming och detaljreglering. AMU -Gruppens centrala
styrelse och huvudkontoret frånavstod avsiktligt utfärdaatt
instruktioner, efterfråganäven stor.om var

AMU-Gruppens huvudmål ökad flexibilitetär flexibilitet i
arbetsroller, flexibilitet i utbud, flexibilitet i anpassning till
kursdeltagarnas behov, flexibilitet i resursanvändning, flexibilitet i
utbildningens geografiska förläggning.

En de första satsningarna genomfördesstoraav som var en
omfattande utbildning AMU-chefema och de nytillsattaav av
styrelserna i länen. Det väsentligt föra budskap kring deatt utvar
krav ställdes ledarna.som

Styrelsernas för verksamhetsledning och utveckling i läns-ansvar
AMU och centralt betonades. Styrelsen inteskulle bara ettvara
forum för informationsutbyte och för bevakning respektiveav
intresseorganisations hjärtefrågor.
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I samband med förändringarna avtalen för lärarnautbildamaav
genomfördes intern dialog kring AMU-Gruppens roll,en
arbetsuppgifter och kraven flexibilitet. En personalenkät
genomfördes för avläsa resultaten. Den har föratt upprepatssenare

följa utvecklingen personalens motivation,att av engagemang,
bedömning intern effektivitet, ledningsarbetetav synen m.m.

Såväl interna,den den informationen har förstärkts iexternasom
syfte kommunicera centrala budskap och förändra internadenatt att
kulturen. Informationsaktiviteter har blivit allt viktigare som
styrinstrument och drivkrafter för lärande organisationsom en -

managementidé AMU -Gruppen har anammat.en som

Den fortsatta decentraliseringsutvecklingen har varit bildaatt
arbetslag med visst ekonomiskt och medeget ansvar
verksamhetsansvar. Arbetslagen vidare för marknadsföringsvarar
och genomförandet utbildningen.av

Införande arbetslag har understötts med utbildning, information,av
spridning goda målexempel och med tydliga införandetaktenav om
efter beslut i AMU -Gruppens styrelse.

Långsiktig2.4.2 planering och resursutnyttjande

AMU-Gruppen byggde under årende första efter 1986 intetre upp
några för kunna efterfrågan frånsvängningar iattreserver parera
AMVLAN. årenUnder förstade fyra gick
arbetsmarknadsutbildningen med negativt resultat. Erfarenheter
länsnivå kraftiga svängningar efterfråganmellan LANsav
arbetsmarknadsutbildning i volym och inriktning skapade behov av

omdefiniera älvkostnadskalkylen.att

Enligt riksdagens fårbeslut AMU -styrelsen, beslututannumera av
regeringen, disponera för budgetåröverskott varje motsvarande
högst 3% omsättningen. Syftet möliggöraär förattav en reserv
utjämning resultatet mellan olika budgetav r.

AMU -styrelsen fastställde målklara för resultat och
uppbyggnadstakt liksom för tillväxttakt i FU-marknaden och för
marknadsandelen AU-marknaden.

Vidare beslöts intensitetenöka i produktutvecklingen ochatt
personalutvecklingen länsplanet. Dessutom infördes uppföljning

varje län via nyckeltal.av

Kraven lönsamhet effektivitetoch i resursutnyttj andet uttrycktes
för länsledningama mål.tydliga ekonomiskagenom
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Detta ledde till relativt prishöjningstor underen tvåårsperiod.en
Prishöjningen dock lägre forän andra utbildningsanordnarevar somAMVLAN köpte utbildning av.

Strukturförändringarna genomfördes inom länen med bl.a.
avveckling AMU-oenter och samarbeteav med andra
utbildningsföretag mm.

Overytor frigjordes och läns-AMU förhandlingartog upp omofördelaktiga hyresvillkor träffats före övergången tillsom
myndighet. AMU -styrelsen hemställde betalningsansvaretatt förom
dessa lokaler skulle överföras till Byggnadsstyrelsen. Regeringen
avslog framställningen. Istället upprättades avtal mellanett AMU-
styrelsen och Byggnadsstyrelsen innebar AlVfU -Gruppenattsom
skulle bära det fulla kostnadsansvaret för sina lokaler. AMU-
Gruppen skulle utnyttja Byggnadsstyrelsen konsult försom
lokalförsörjning-avveckling och skulle inte bygga någonupp egenkompetens inom området. Regeringen anslog år1 mkr underper entvåårsperiod till AMU-Gruppen för täcka ökadeatt
administrationskostnader för lokalaweckling. Trots detta arbete
återstår årshyreskostnader för överytor 25 30 mkr.ca -

För hårdastde drabbade länen har kostnaden för överytor inneburit
sådan konkurrensnackdelen AMU -Gruppensatt styrelse har

bedömt det orimligt länen älvasom att skulle bära hela denna
kostnad. Det skulle resultera i alltför skillnaderstora i pris för

utbildning.samma

Kostnaderna för de friställda lokalytorna bärs inomgemensamtnukoncernen.

Särskilda projekt har genomförts för granskning av resurs-kapacitetsutnyttjande någrai AMU-län.

Med hjälp intern- och extemkonsulterav genomförs i varje län enstrukturerad rationaliseringsgranskning för sänka kostnadsnivånatt
med 10%. R 10-projektet.

De ekonomiska kraven harnya skapat samarbete över länsgränsema
i syfte öka kostnadseffektiviteten.att AMU -Skåne bildades avKristianstads och Malmöhus län under 1991. Smålandslänen och
Mälardalslänen har förutsättningarnautrett for sammanslagning.
Flera län har personunion i stabspersoner och i fallett gemensamdirektör.
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2. P odu tutveckli och litetv.

Kvalitetsfrågorna har länge varit föremål för diskussion och
utredning, fråganbl.a. kvalitet och dess koppling tillom
lärarbehörighet för utbildarna.

AMU -Gruppens styrelse hösten 1991 besluttog särskildom en
satsning kvalitetsstyming utifrån total quality begreppet. Detta-introducerassynsätt med utbildning informationsmaterial.ochnu
Samtidigt utvecklas arbetsinstrument för verksamhetsstyrning somkommer introducerasatt successivt efter övergången till bolag.

Detta förstärker AMU-gruppens tidigare arbete i syfte ökaatt
flexibiliteten i organisationen. AMU-Gruppens konkurrensfördel
har alltmer blivit tillämpningen individuella, flexiblaav
utbildningsplaner. Därmed har effektiviteten ökat, i
arbetsmarknadsutbildningen, dvs. skapa kompetensatt för
stadigvarande arbete.

Produktutvecklingen påskyndatshar under 1991 och 1992 och
organisationen för det produktutvecklingsarbetetgemensamma har
stärkts.

AMU-styrelsen har tidigare fördelat medel till länengemensamma
och inom länen till konsultenheter för produktutveckling. Var
dessa placerades har i hög grad varitresurser effekt länensen av

framgångar och initiativ. En regionalegna framgång har i flera fall
medfört länen fått AMU -Gruppensatt förtroende utvecklaatt
produkter för hela Detta har varit lyckosamt i fleragruppen. fall

restaurang-storköksutbildningent.ex. där AMU skaffat sig enframträdande båderoll AU-marknaden och FU-marknaden.
Denna sektor är stark och bådaväxande marknaderna. Här finns
konkurrerande utbildningsanordnare AMU framgångsrikt harsom
kunnat konkurrera med.

årsskiftetVid 9192 beslöts ändra styrningenatt förav resurserna
produktutvecklingen. Styrgrupper har bildats med
produktutvecklingsuppgifter för 10 olika områden. Dessa

bestårStyrgrupper styrande del i vilka länsdirektörerav ingåren tre
och rådgivande del där branschens intressenterparterav en och
AMV ingår.

Denna form tillgodoser flera syften
Kunskap branschens behovkrav hämtas viaom branschens-

intressenter både för AU- föroch FU-marknaden.

Förankring behovkrav sker hos AMV AU-marknaden.av-
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formella för länetsLäns-AMU-direktörema har, detutöver ansvaret
-Gruppens utveckling. Bl.a.givits för AMU centralaresultat, ansvar

i centrala utvecklingsgruppema.fungerar de ordförande desom

positiva tillföreträdare i huvudsak varit denBranschernas har nya
då årför tidig utvärdera knapptstâymingen. dockFormen är ettatt

dåskönjas förstsedan införandet. Utfallet kan gemensammag
inför 199394.produktutvmklinggsziafsningar skall beslutas Utöver

investeringsvolymen kraftigt. innebärformen har ökats Detta att en
utveckling.förskjutning sker strategiskt valdmot mer

Länsperspektivet föroch de lokala behoven utrymmeges egen
för självständighetproduktutveckling inom den somramen

alla läns-AMU i dag.kännetecknar

rörlighet länsdirektörerna.AMU-Gruppen har haft bland Detstoren
instrumenten för styrninghar varit de strategiskt användaett mestav

AMU-Gruppen.av

2.4.4 Industriteknisk utbildning

innehållet-Gruppen projekt för1991 startade AMU utvecklaett att
formen för lokalt anpassad utbildning för sektorn Industrioch en ny

Utbildningen marknadsanalysoch Teknik ITU. bygger en som
närområde.varje i sitt Analysen kartläggerAMU-enhet gör

företagens till grund för lokaltkompetensbehov och ligger en
utformad utbildning Teknik. Marknadsanalyser skerför Industri och

ingårkontinuerligt, ioch matchas med de moduler som
utbildningen. Resultatet bli flexibel utbildning klararska somen av
svängningar i företagens olika kompetensbehov.

Industriteknisk grundutbildning ITG del utbildningen förär en av
Industri och Teknik. Utbildningen integrerar produktionsekonomi,
produktionsteknik, Utbildningenkvalitet och gruppsamverkan.
byggs moduler till den kompetens ortensav som anpassas som

efterfrågar.näringsliv

2.4.5 Fyra resultatenhetercentrala

AMU -Gruppen bildat fyra resultatenheter vid sidanhar av
länsorganisationen.
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2.4.5.1 Resultatenheter riktade kundermot externa

AMU International

AMU International marknadsför -GruppensAMU pedagogiska och
i affärsidénutbildningsorganisatoriska kompetens andra länder. I

ingår tillföra AMU-Gruppens övriga verksamhet och kompetensatt
internationaliseringen näringslivet och arbetsmarknaden.om av

AMU International erbjuder svenska företag utbildningsinsatser i
etableringsländer och hos exportkunder. Projektinsatser och

biståndsorganisationer.utbildningsprojekt uppdrag av

två årsAMU International har verksamhet bakom sigca men
bildades formellt resultatenhet den juli 1992. För 19921som egen

målet omsättning 10 mkr.är en

AMQ International koncentrerar för sina ansträngningarnärvarande
Osteuropa.mot

ocksåAMU International har genomfört och genomför uppdrag i
Asien, Indonesien, Afrika och Sydamerika.

AMU International intern styrelse. operativaDenstyrs av en
ingårtillikaverksamheten direktör istyrs av en som

koncemledningen. Resultatenheten knuten till AMU-styrelsen.är

2.4.5.2 Resultatenheter med huvudsaki interna kunder

Media till uppgift med förAMU har i samverkanatt styrgruppema
produktutveckling marknadsföra, sälja distribuerautveckla, och

inom Affársidénläromedel AMU-Gruppen. stärka AMU-är att
Gruppens konkurrenskraft och medverka tillatt
kostnadseffektivisering.

AMU Media bildades juliresultatenhet den 1991. En1som egen
direktör internoch styrelse leder verksamheten. Tidigareen var
motsvarande verksamhet integrerad del huvudkontoretsav
verksamhet. Resultatenheten fortfarande till AMU-knutenär
styrelsen.

Omsättningen 199192 8 mkr. Under 19921993 budgeterasvar ca
i omsättning,10 mkr därav beräknas 10% säljas till externaca ca

kunder.
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AMU Versitet

AMU Versitet AMU-Gruppensär organisation för intemutbildning,
främst kulturbärande utbildningar. AMU Versitet har kunder i
AMU-Gruppens koncernstyrelse-ledning och i läns-AMU.

Exempel utbildningar genomfördes 19911992 Pedagogisksom
utbildning för AMU -Gruppens utbildare, medarbetarutbildning,
introduktionsutbildning, vägledning för arbetslag, chefsutbildning,
arbetsgivarutbildning, utbildning för administrativ personal,
konsultutbildning, utbildning för administrativ personal, och
utbildning för inköpare
Budgeten för 199293 omfattar
Koncemgemensamfinansiering mkr2,7
Deltagaravgifter 25,4 mkr

AMU Versitet leds direktör och intern styrelse.av en en
Resultatenheten knuten tillär AMU-styrelsen.

AMU Leasing

AMU Leasing internär resultatenhet huvudsyfte är atten vars
åstadkomma samordningsvinster i utnyttjande utrustning förav
yrkesförar- och maskinförarutbildningama. Kunderna läns-är
AMU.
Verksamheten består uthyrningköp, och försäljningav av
utrustning. Objekten mycket investeringarär och förtunga var en
sig.

AMU Leasing eftersträvar snabbt kunna ställa med denatt upp
utrustning länen efterfråganbehöver i utbildningen allteftersomsom
i volym frånoch struktur förändras region till region. Till affärsidén
hör förutom korta leveranstider kostnadseffektivisera dennaatt
kapitaltunga utrustning. AMU Leasing har investeringsvolymen

30 mkr. Samordningsvinsterna har beräknats till 3 4nettoca ca -årsbasis.mkr

AMU Leasing placeradär vid AMU-Dalama i Hedemora.
Verksamheten leds bådestyrelse med interna och externaav en
ledamöter årsedan tillbaka.tre
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FÖRTYDLIGAN2.5 DEN TILL
ORGANISATIONSPLANEN

AMU-Gruppens huvudkontor
uppdeladeAnställda och deHK 30 ärär personer,ca
service.funktionerna ekonomi, marknad, personal och

Generaldirektör för -Gruppen Berit Rollén.AMU är

AMU-Gruppens styrelse
ordinarie,ledamöterMotsvarar koncernstyrelse. Antal 12 11är

personalföreträdare, vilka regeringen.suppleanter 6 utsessamt av

AMU Versitet
medarbetare.Bedriver den interna utbildningen AMU -Gruppensav

AMU Leasing
både entreprenad,hand fordon, inom ochHar tunga transportom

bestårdessa till Organisationen 3,5och leasar länen.ut av
årsarbetare.

AMU International
Sydamerika.Säljer utbildning bl.a. till ochöststaternaexport,

består övriga iOrganisationen fast anställda arbetar2av personer,
projekt.

AMU Media
-Gruppens med ljud-AMU förlag arbetar ochäveneget som

bildmateriel, simuleringsprogram.och med

Utvecklingsgrupper
ingår frånutvecklingsgruppema företrädareI styrgrupp, samten

frånbranschen, berörda yrkesnämnder AMV.parter, samt
utvecklingsfrågorUtvecklingsgruppen för ochkoncernensär organ

form referens- förankringsgrupp för detochen av som svarar
långsiktiga sådanautvecklingsarbetet. finnsDet 10

består tvåutvecklingsgrupper. Styrgruppen i sin läns-AMU-tur av
direktörer, skall ordförande. förDessavarav en vara ansvarar
utvecklingsområdets operativa ledning, administration samt
ekonomi, fattar, för beslutadoch inom koncernstyrelsenramen av
utvecklingsplan och budget, de operativa behövs.beslut som
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Läns-AMU
Länsorganisationerna, vilka det finns totalt 23 Hurav st.
organisationen är till läns-AMU.ut vartser upp

Läns-AMUzstyrelse
Motsvarar dotterbolagsstyrelse. Antal ledamöter 9är ordinarie samt
9 suppleanter.

Kursnämnder
Lokala referensgrupper för branschområde förett tillatt ta vara

intresse inomparternas visst yrkesområde.ett En kursnämnd består
10 ledamöter, och fungerar kvalitetsrevisorerav ca i länen ochsom

stimulerar produktutveckling, kvalitet,garanterar desamt att
formellt godkänner lokalt anpassade utbildningsplaner.
Kursnämndema samarbetar medäven utvecklingsområdena i mer
långsiktiga frågor.

AMU-center
Lokala utbildningsenheter där utbildningen bedrivs. Totalt finns det

110, nästan i kommun.ca en varannan
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Tabell 2.4

ORGANISATIONAMU-GRUPPENS

tolkningKommitténs

HUVUDKONTORSTYRELSE

generaldirektör Utygckungsgrupper
affärs-lut-för olikaVersitetetAMU

bildningsområdcnLgasingAMU
IMediaAMU

lInternationalAMU

H

23

LÄNgAMuSTYRELSE Kursnämncler för
utbildningsomr.olika

,direktor

X--
amimområdehrGeogranskafpToailäâeiZaäaTraTso-...Ãaäñ

__§i_f2_ VEE_Jk--

cAMU-

Arbets-enheter
lagcenter .

AMU-GRUPPENS MARKNAD 199192
intäkterövriga 300 mkr.ca

KARBETSMARKNADSÃi ; Z á j i i ii FÖRETAGSLITBILIDÃj FREHABILHERmGW
mdkrlI l I I I100 mkrNING 290 mkrUTBILDNING 3,7

1AMS | |Företag | Försäkringskassan
l ||MyndigheterLänsarbetsnämnder

g g ROrganisationerArbetsförmedlingar
l I

l Kompetensutvecklingi |Arbetslösaarbetstagare Arbetsskadade

Qå§35f1i“i2“JxüünâäüâS°T.ii°Sa&#39;2“i&#39;Öi&#39;°&#39;J z
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OMVÄRLDEN OCH

FORSKNINGEN

QMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR3.1

stårSverige påverkarinför omvärldsforändringarstora som
fomyelseförmåga.industrins konkurrenskraft och Nedan redogör

kommittén för del dessa omvärldsförändringar kommitténen av som
särskildhar betydelse för AMU -Gruppensanser

verksamhetsområde.

FÖRÄNDRINGAR3.2 INOM PRODUKTION OCH
ORGANISATION

fårProdukter och produktionsprooesser allt kortare livslängd,-
vilket kräver ständig uppgradering kunskapen.av
Produktionstiden blir allt snabbare inriktaroch sig kortare serier

efteranpassade kundernas specifika behov. innebärDetta bl.a. en
mycket komplex produktionsplanering och ställer krav
effektivare ocksålagerhantering. Man arbetar med kvalitetshöjande
aktiviteter och noll fel i produktionen.strävar mot

Från småskaligstorskaliga fabriker till änsteintensiv industri.-
uppnåGenom mindre enheter vill kontakt mednärmareman en

kunden, och därmed kunna erbjuda produkter enligt kundens
specifika krav. Eftersom löneläget i Sverige driver kostnadernaupp
for arbetskraftsintensiva produkter, efter kunnasträvar attman
erbjuda kunden kringtjänster till produkten höjer dess värde,som
och därmed produktens kokurrenskraft.

Ständiga förändringar i teknologi och Ökad industriell-
specialisering ökar arbetslöshetsriskema.
De förändringarna förmågasnabba ställer höga krav individens

lära och sig.att om anpassa

Platt organisation och arbetslag suddar och krävergränserut nya-
kunskaper.

ledningsnivåerFöretagen färre produktionsträvar mellan ochmot
sådanhögsta ledningen. Genom uppnåförändring önskaren man en

bättre kommunikation i organisationen och snabbare beslutsvägar.
Många ocksåföretag eftersträvar decentralisera beslutsfattandeatt
och i organisationen. Gränserna mellan olika funktioner ochansvar
befattningar tenderar suddas iarbetar arbetslag,näratt ut man
arbetsuppgifterna breddas. Utsuddade i kombination medgränser

påverkaökat och ökade möjligheter och planeraattansvar

3 12-1153
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förmågaproduktionen, ställer och högre krav medarbetarnasnya
påverkasjälva initiativ och sin arbetssituation. Den ökadeatt ta

betydelsen kvalitet effektivitet integrationoch kräver helaav av
såvälproduktionsprocesser och samarbetsfonner, horisontelltnya

vertikalt i organisationen.som

FÖRÄNDRINGAR3.3 AV ARBETSKRAFTEN

Små pensionsålderungdomskullar och höjd minskar-
kunskapsinflödet.
Prognoser demografiska förändringar pekar antaletattom unga
människor med eftergymnasial utbildning kommer minska.att
Pensionsåldem ocksåkommer höjas, vilket i sin troligtvisatt tur
kommer innebära ökade krav kompetensutveckling denatt av
befintliga arbetskraften.

färsk OECD-studie,En Education Glance, visar Sverigeat atta-
låghar relativt arbetskraftsandel med högre utbildning inom fleraen

områden, bl.a. teknik och naturvetenskap. obalanser iDenna typ av
förhållande till konkurrentländerna inte förenlig fortsattmedär en
ledande ställning industrination.som

måste-Individerna själva tillvara möjligheterna tilluppmuntras att ta
ökad kompetensutveckling. Svensk konkurrenskraft i dag bygger
inte företagen kan producera produkter billigt, de kanatt utan att

det effektivt. I och med breddade arbetsuppgiftergöra ställs högre
krav medarbetarnas självständighet och kompetens. Kunskap och
kompetens individernas främsta skyddär arbetslöshet Mincer,mot
1991.

lågutbildadeKompetensutvecklingen fården arbetskraftenav-
därför allt betydelse för den ekonomiska välfärden.större Ny

småskaligateknik, produktionsprocesser,nya ny
arbetsorganisation, kvalitets- och effektivitetsstyrning ställer ökade
krav kompetens hos alla medarbetare. skillnadernaDe stora

uppståmellan länderna förväntas kompetensnivånkan det gällernär
för arbetare och lägre tjänstemän.
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FÖRÄNDRINGAR PÅ3.4
UTBILDNLNGSMARKNADEN

Fler åaktörer AU-marknaden.-
Fler aktörer AU-marknaden kommer medföra ökadp att
konkurrens, vilket i sin medför bättre utbildning.tur Ett större
utbildningsutbud kommer också ställa högre kravatt
uppköparsidan i form ökat och bättreav engagemang
kvalitetskontroll.

Företagsutbildningen går från fas till fas1 3.-
För företagsutbildning i företag kan utskilja faser, vilkatreman
företagen går igenom. fasI har1 centralutbildningsenhet,man en
där utbildningen hanteras frånskild företagsutvecklingen. fasI
delegerar utbildningsansvaret lokaltut till de olika enheterna.man
Utbildningen dock fortfarandeär frånskild den strategiska
företagsutvecklingen. När företag kommit in i denett sista fasen, fas

har totalansvaret åter förts till nivå,central med delatupp ettmen
lokalt Utbildning och företagsutveckling integreras föransvar. att
bästa möjliga effekt. Företagen långsiktigt,tänker och ser
utbildningen investering.som en

Ökad efterfrågan individualiserade och skräddarsydda-
utbildningar.
I och med företagen alltmer utbildningenatt led iettser som
företagsutvecklingen och de ökade företagsspecifika kraven
utbildningen, kommer det ställas krav skräddarsyddaatt
utbildningar. Det finns trend utbildningsföretagen intemot atten
bara säljer utbildningar, verkar utbildningskonsult,utan mer som en
där tjänster kompetensinventering och uppföljning ingår.som

Okad efterfrågan utbildning nära arbetsplatsbostad.-
Företagen går högre kostnadsmedvetenhet,mot och ställeren
därmed krav utbildningen skeratt arbetsplatsenbostaden.nära
Genom utbildningenatt sker lokalt också insparar man resor,
vilket både tidsvinster och minskade kostnader för logi.ger

3.5 F ORSKNINGEN

Nedan följer några slutsatser dragits grundval densom av
forskning förekommer inom utbildningsområdet. Kommitténsom
behandlar de olika aspekterna ingående i betänkandets olikamer
kapitel.

Utbildningsinvesteringamas produktivitetshöjande effekt ökar-
kunskapsintensiv produktionen blir. Det innebärmer att

personalutbildning blir allt affärsmässigt motiveraden mer
investering.
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Okad rörlighet arbetsmarknaden stimulerar produktiviteten och-
tillväxten i Okadeekonomin. investeringar i kompetensutveckling är

åstadkommaförutsättning för rörlighet.denna ökadeatten
Carlsson, 1990
Individens studiemotivation betydelse för utbildningenshar stor-

effektivitet. måsteinnebär arbetsmarknadsutbildningenDet att
såorganiseras individens studiemotivation bästa sättatt

stimuleras. Bishop, 1989

Närhet till tillämpningen ökar utbildningens effektivitet. Det-
innebär arbetsmarknadsutbildningen mindrei utsträckning böratt
genomföras i isolerade utbildningscentra. Strävan bör i riktningvara

foretagsförlagd utbildning, industriskolor.bl.a.mot typmer av av
Stem-Ritzen, 1991
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4. AU-MARKNADEN

Arbetsmarknadsutbildning för 85% AMU -Gruppenssvarar ca av
intäkter. ocksåArbetsmarknadsutbildnin denär tyngsta postenen
bland de arbetsmarknadspolitiska tgärdema efter kontantstödet. En
diskussion arbetsmarknadsutbildningens roll, organisation ochom
effektivitet därför förutsättningär för utfonnningen AMU-en av
Gruppens affärsidé och organisation i bolagsform. Syftet med
bolagiserin AMU -Gruppenär ska iverka konkurrensatten en
marknad. tgärder för stimulera utvecklingen fungerandeatt mot en

måstemarknad därför del den strategi omfattar självavara en av som
bolagiseringen. Utan fungerande marknad blir bolagiseringenen
meningslös eller skadlig. Bolagiseringen innebärt.o.m. att
myndighetskontrollen verksamhetenöver ska ersättas av
marknadens såkontroll. Om inte sker blir resultatet av
bolagiseringen troligen statsmakterna förlorar greppetatt om
verksamheten.

Kommittén långtgåendebehov relativt förändringar iettser av
arbetsmarknadsutbildningens organisation. Begreppet
arbetsmarknadsutbildning har i Sverige blivit med statligtsynonymt
finansierad utbildning för arbetslösa föroch arbetstagare som
riskerar arbetslöshet. Denna definition innebär allatt
arbetsmarknadsutbildning upphandlas Arbetsmarknadsverketav
LAN och AF.

hållerdet följandeI kommittén sig till denna etablerade definition av
arbetsmarknadsutbildning. Kommitténs uppfattning dockär att
gränserna mellan arbetsmarknadsutbildning och övriga former för
kompetensutveckling bör luckras Kommittén hävdar det ärattupp.
hög tid betrakta kompetensutveckling utifråni arbetslivetatt ett
långsiktigt helhetsperspektiv och diskutera förebyggandeatt
utbildningsinsatser i relation till arbetsmarknadsutbildningen.

I framtiden bör därför de skarpa gränserna mellan
arbetsmarknadsutbildning, företagsutbildning individuellaoch
initiativ till uppgradering mångfaldersättas kombinationer.av en
Finansieringen då mångakan i fall bygga kombinationer av

fråninsatser individen, företagen statligaoch bidrag.
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4.1 ARBESMARKNADSUTBILDEINGEN EN DEL-
AV ABQE SMABKNADSPOLITIKENl

Arbetsmarknadsutbildningen har i Sverige utgjort viktigtlänge ett
inslag i den samlade arbetsmarknadspolitiken. Under perioden
198586 -199192 har arbetsmarknadsutbildningen för 20svarat -
30% AMV åtgärder.totala anslag for arbetsmarknadspolitiskaav s

Tabell 4.1. Arbetsmarknadsstvrelsens fördelning av
anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 198586 -
9192

8586 8687 8788 8889 8990 9091 9192
Arb förmedl 1516 1730 1926 2009 2211 2475 2610
Rehabilitering 712 789 868 972 995 1183 1495
Lönebidrag 2709 3151 3368 3644 4138 4464 5251
Arbmarknutbf 4606 4960 5658 5990 5573 7507 14776
Redskapsarb 2379 2355 173 14851 1142 1202 1766
Övriga åtgärder 3561 3222 25 17 2075 1865 2249 9941
Kontant 6250stöd 7173 7204 6700 5832 8299 17625

inklusive utbildningsbidrag

AMSKälla

aktivEn arbetsmarknadspolitik underlättar rörlighetensom
arbetsmarknaden grundstenama i den s.k. EF O-modellenvar en av

haft betydelse för lönebildningen ochstorsom synen
strukturomvandlingen i den svenska ekonomin. Grundidén attvar
den påskyndasolidariska lönepolitiken skulle utslagningen av
lågproduktiv verksamhet. Samtidigt skulle aktiven
arbetsmarknadspolitik underlätta omställningen arbetskraften tillav
expansiva verksamheter med god lönsamhet och hög
lönebetalningsförmåga. Iden aktiva arbetsmarknadspolitiken fick
arbetsmarknadsutbildningen förcentral roll bidra tillatten
kompetensförsörj ningen för den högproduktiva och expansiva
produktionen.
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MÅL4.2

följandeEnligt riksdagen3 arbetsmarknadsutbildningenhar tre
huvudmål

mål,1 Stabiliseringspolitiska minskadvs. olägenheteratt. lågkonjunkturarbetsmarknaden konjunktursvängningar. Iav
inriktas arbetsmarknadsutbildningcn främst arbetslösa och

unkturuppgångarbetstagare riskerar Vidarbetslöshet. konjsom
bedrivs dessutom bristyrkesutbildning för motverka flaskhalsaratt

arbetsmarknaden.

mål,21. Tillväxtpolitiska dvs. främst tillgodose aktuellaatt
yrkesutbildad arbetskraftoch akuta behov motverka flaskhalsarav

Långsiktigai syfte främja landets ekonomiska utveckling. behovatt
ska i huvudsak klaras det ordinarie utbildningsväsendet.av

mål,3 Fördelningspolitiska utbildningdvs. att genom.
stödja har ställning arbetsmarknaden. Tillvuxna som en svag
dessa hör bl.a. vissa invandrare med otillräcklig utbildninggrupper

dåligför den svenska arbetsmarknaden, äldre med grundutbildning
ungdomar har misslyckats i denoch ordinariesom

grundutbildningen.

Målgrupper arbetsmarlmadsutbildningför arbetslösa ochär
måletriskerararbetstagare arbetslöshet. konkretaDet är attsom

så erhållakursdeltagarna efter utbildningsnabbt möjligt skasom
stadigvarande arbete.

4.§ ARBETSMARKNADSUTBILDNING EN DEL AV-
UTBILDNINGSMARKNADEN

Arbetsmarknadsutbildning uppfattningkan enligt kommitténs inte
frånbetraktas isolerad iutbildningsmarknaden övrigt. Ettsom

någon mån fårexempel arbetsmarknadsutbildning iär att
kompensera misslyckanden i den allmänna grundskolan och

fårgymnasieskolan. Arbetsmarknadsutbildningen vidare
kompensera företagens underinvesteringar i utbildning av
personalen. Arbetsmarknadsutbildningen framför alltär ett
instrument för i individemas initiativ tillkompensera bristeratt egna
utbildning och kompetensutveckling.

Under perioden 198990 199192 arbetsmarknadsutbildningenhar-
tredubblats, till inklusivenästan total kostnad drygt mdkr14en

utbildningsbidrag.

3 Proposition 19848559 Ny organisation för den särskilt
anordnade arbetsmarknadsutbildningen m.m.
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De dramatiskt ökade kraven arbetsmarknadsutbildningen och
splittringen frågordess olika uppgifter delsreser om
utbildningens frågoreffektivitet, dels samspelet med den övrigaom
utbildningsmarknaden.

FÖR4.4 MARKNADEN
ARBEI§MARKNADSUTBILDN1NG

199192 upphandlade AMV arbetsmarknadsutbildning för drygt 6
mdkr, exkl. kostnaden för utbildningsbidrag till kursdeltagare som
uppgick till knappt6 mdkr. Det fördubbling jämförtnästanvar en

föregåendemed och tredubblingnära jämfört med 198990.r en
Den totala kostnaden för arbetsmarknadsutbildning 14,7var ca
mdkr, 2,7 mdlq utbildningsbidrag tillär elever inom detvarav ca
reguljära utbildningsväsendet.

AMU -Gruppens frånmarknadsandel har sjunkit drygt 80% 198990
till knappt 60% 199192, räknat andel AMV kostnader försom av s
upphandlingen. Som andel det totala antalet kursdeltagarveckorav
har marknadsandelen under frånperiod sjunkit 70% tillsamma ca ca
50%.

Skillnaden måttenmellan de bägge beror AMU -Gruppensatt
kostnad kursdeltagarvecka ligger 20% överper ca
genomsnittspriset. Orsaken bl.a.är AMU -Gruppensatt
kärnverksamhet inom industriteknik drar högre kostnader för
utrustning maskiner, fordon etc., ocksålokaler och i vissa fall för
lärare jämfört utbildningsområden.med andra En faktorannan som
påverkar kostnaderna urvaletär kursdeltagare med särskildaav
behov. AMU -Gruppen utbildar relativt hög andelt.ex. en
invandrare. påverkarYtterligare faktor kostnadsbilden ären som
utbildningens organisation. AMU-Gruppen arbetar medt.ex.
kontinuerlig antagning individuellaoch utbildningsplaner. Dessutom
har rikstäckande organisation.gruppen en

AMU -Gruppens främsta konkurrent inom
arbetsmarknadsutbildningen komvuxgymnasieskolanär som
föregående år tillsammans svarade för drygt 30% antaletav
utbildningsveckor. Komvux och gymnasieskolan till skillnadger
från AMU-Gruppen vårdutbildningar.t.ex.

Ovriga utbildningsföretag, högskolan m.fl. svarade för drygt 10%
antalet veckor medan Övriga företag bedriver utbildning vidav som

sidan produktionen bl.a. utnyttja ledig kapacitetattav genom
svarade för knappt 10%.ca
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Totalt deltog någon190 kursdeltagare000 i formca av
arbetsmarknadsutbildning under 199192. Den genomsnittliga
utbildningstiden 158 dagar för den fullföljde utbildningen.var som
Kurskostnaden dag i genomsnitt 440 kr ochper var
utbildningsbidraget 380 innebärkr.4 Det genomsnittskostnadenatt

årelev och uppgick till totalt 130 000 kr. utgjordeDäravper ca ca
70 000 kr kurskostnad och 60 000 kr utbildningsbidrag.ca

4.5 EFFEKTIVITETSPROBLEM ENLIGT RRV

4.5.1 runda

Riksrevisionsverket RRV har i förvaltningsrevision5 1992en
granskat arbetsmarknadsutbildningen med inriktning hur
relationen mellan beställare påverkaroch leverantörer effektiviteten i
verksamheten.

RRV konstaterar det sedan införandet den organisationenatt av nya
för arbetsmarknadsutbildningen har1986 skett utveckling moten
ökad konkurrens. AMU -Gruppen dominerar dock fortfarande och

någothar monopolställing inom vissa utbildningsområden,av
framför allt inom tillverkningsområdet.

Inom de konkurrensutsatta områdena, kontors- ocht.ex.mer
serviceområdena, har funnitRRV AMU-Gruppen i vissa fall haratt
svårt hålla konkurrenskraftiga priser.att

I granskningen upphandlingen RRV attav anser
länsarbetsnämndema LAN inte tillräckligt godagör bedömningar

arbetslivets behov rekrytering. RRV bl.a.noterarav av en
överdimensionering utbildningsinsatserna inomav
tillverkningsområdet förhållandei efterfrågan.till faktisk Samtidi t
placeringsgradenär i arbete efter utbildning lägst inom detta de.ornr

RRV skriver bl.a. att

Det har framkommit tendenser till LAN efteratt
slentrianmässigt upphandlar utbilningsvolymer inomsamma
framförallt tillverkningsområdet.

Eftersom4 inte alla fullföljer utbildningen kan inte totalkostnaden
erhållas multiplicera påbörjat190 000, utbildning,attgenom som
med 130 000, vilken genomsnittskostn. för fullföljd utbildning.var

5 Effektivitetsproblem i arbetsmarknadsutbildningen
dnr 23-91-0295, RRV 1992.
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svårigheter utveckla deenligt RRVLAN har även att
innehåll kvalitet krävsochutbildningarnaskunskaper somom

effektiv upphandling.för en

affärsmässigt. Detupphandlingamaalltid ärLAN intehanterar
frånunderlåter fleranbudbegära änovanligt LANinte att att

fördelarArbetsförmedlingen AF,anordnare. somen
tillräckligtsökande, intetill deutbildningsplatsema är

sina beslut.ekonomiska konsekvensernademedveten avom

ochutbildning i platserLAN beställer termer av
utgår oberoende hurbetalningför lkakursdeltagarveckor av

såledesförhållande inteutnyttjas. Dettaplatserna ger
några incitamentekonomiskautbildningsanordnaren att

utbildningen rationellt.bedriva

också framkommit problemgranskningen harI som
kanSom exempelutbildningsprocess.förhindrar effektiven

namnas
Därtill det intebristfälliga.ofta ärpersonutredninAF ärars långa-

omfattarutbildningsbeslutfattarovanligt AFatt som
försvåras möjligheterbl.a. AFHärigenomhela utbildningar. s

åtgärder problemoch vidtaföla verksamhetenatt omupp
uppst r.

medförineffektiva, vilketplatsbokningarRutinema för är-
långa väntetider.handläggnings- och

tillutbildningarna leder bl.a.individanpassningBristande av
förlängningar.kursöverskridande

resurshushållningförbättrad4.5.2 RRVS förförslag

uppnåföreslår åtgärder förbättradförföljandeRRV att en
resurshushållning

långsiktiga omfattningen ibindningen ochMinska den-
huvudavtalen

befintligautvecklaupphandlingaffärsmässigheten vidStärk samt-
utbildningsanordnareregister olikaöver

inflytandearbetsförmedlingarnasFörstärk över-
upphandlingsprocessen

Överväg viss kompetensomfattning upphandlai störreatt-
för utbildningsplatserfärdigutbildade i stället
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personutredningararbetsförmedlingensrutinerna förFörbättra-

medmöjligheter till kontakterArbetsvägledamas-
förbättrasföretag börutbildningsanordnare och

utbildningsbeslutInför flexibla-

Påskynda införa fungerandearbetet med att ett-
platsbokningssystem

individanpassningenFörbättra-

arbetsmarknadsutbildningtill avslutadPlatsförmedling i anslutning-
förbättrasbör

utvärderingenuppföljningen ochFörbättra av-
arbetsmarknadsutbildningen

haftiakttagelser haför sin del RRVsKommittén har utan attnoterat
för verifiera resultatenmotsvarande studiemöjlighet göra attatt

vissa punkter.änannat

ambitiöst förändringsarbetevidare medvetenKommittén är att ettom
åtgärdasåväl -Gruppen syfteAMU ibedrivs inom AMV attsom

många RRV diskuterar.de problem somav

Ns SLAGOCH4.6 o SLUT s RIT

arbets4.6.1 behovetMinimera av

månaderslångsiktig Några veckors ellerUtbildning är process.en
meningsfulltarbetsmarknadsutbildning intekan reparera

brister i basutbildning och yrkeskompetens.grundläggande

in innan detblir effektiv denUtbildningen dessutom sättsmer om
faktum.för sent, dvs. arbetslöshet ärär när ett

Målet förebyggandeöka de grundläggande ochbör attvara
kontinuerligautbildningsinsatsema densamt

i för minimera behovetkompetensutvecklingen arbetslivet kunnaatt
offentligfinansierad arbetsmarknadsutbildning.av

Det bör bl.a. ske genom

för sinArbetstagarna bör stimuleras älva ökatatt ta ansvar-
yrkeslivet. utbildningkompetensutveckling under hela Den
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upprätthålla ocherbjuder ofta inte tillräcklig förarbetsgivarna är att
yrkesliv.under heltutveckla eller ändra yrkeskompetensen ett

handArbetsmarknadsutbildningen inte dimensioneras förkan att ta
för de arbetstagare harkompetensutvecklingen alla somom

utbildning.förutsättningar själva för sinatt ta ansvar

förbör stimuleras ökatFöretagen att ta ett ansvar-
Utbildningen blirkompetensutvecklingen personalen. merav

relaterad till jobbeffektiv den sker tillämpningen och ärnära ettom
eller kärriärsituation.en

effektivitet i grundutbildningen, inte minstden allmännaHög när-
frånförebygga utslagning utbildningssystemet.det gäller tidigtatt

sin föreffektivitet utbildningsmarknaden i helhetHög att-
mångfalderbjuda individerna företagenoch aven

utbildningsmöj ligheter.

förstärks enligt bör behovenOm de förebyggande insatserna ovan
uppnåför tillväxtpolitiska ocharbetsmarknadsutbildning attav

målstabiliseringspolitiska minska.kunna

arbetsmarknadsutbildning alltidoffentligfinansieradeDen som
enligt kommittén främst ha följ andekommer behövas böratt

uppgifter

sådana deGe utbildning för har kompetensbrister attsomvuxna-
efterfrågas högkonjunkturinte arbetsmarknaden underens

lågkonjunkturGe utbildning under för höja kompetensen blandatt-
mindrearbetslösa alternativet sysslolöshet eller andranär är

åtgärderverkningsfulla arbetsmarknadspolitiska
konjunkturuppgångar förGe utbildning i bristyrken vid att-

därmed stimulerabegränsa flaskhalsama arbetsmarknaden och
tillväxten i ekonomin

Öka4.6.2 arbetsmarknadsutbildniggens effektivitet

4.6.2.1 Stärk individens studiemotivation

påverkasUtbildningens i grad individens motivation.resultat hög av
någonDärför arbetsmarknadsutbildningbör beslut byggaom

form ömsesidigt kontrakt individenmellan ochettav
AFutbildningsanordnaren. Syftet kursdeltagarensbör ökaattvara

innehålldelaktighet i beslut utbildningens inriktning, ochom
utgå frånformer. individens erfarenheter, intressenKontraktet bör

mål.och Det bör klargöra det förväntade och det börresultatet göra
utbildningsbeslutet uppföljningsbart.
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Erbj ud AU med komplement

En effektiv arbetsmarknadsutbildning kräver individuellen
anpassning bl.a. for kunna hänsyn till och undanröja olikaatt ta
motivationshämmande faktorer.

Till arbetsmarknadsutbildningen bör därför kopplas ordentligten
genomförd individuell behovsanalys bygger tidigaresom
utbildning och erfarenhet individens intressen. En komplettsamt
behovsanalys kräver ingåendedessutom kunskap vilkenom

efterfrågaskompetens arbetsmarknaden.som

Andra viktiga komplement till arbetsmarknadsutbildningen syftei att
minska motivationshämmande störningar kompetent studie-är en
och yrkesorientering kurativa, sociala och ekonomiskasamt
insatser.

För AMU -Gruppen ovanståendeinnebär måstedels kunnaatt man
biträda beställaren AF med kvalificerade behovsanalyser, dels att

måste ha koppling till SYOnära studie yrkes orientering,man en
kurativa och sociala insatser. AMU -Gruppen bör erbjuda sig att mot
särskild ersättning fullt for dessa funktioner. Under allata ansvar
förhållanden det nödvändigtär ansvarsfördelningen mellanatt
beställaren AMV och AMU-Gruppen vid varje upphandling blir

ändamålsenlig.tydlig och

4.6.2.2 Utbildning tillämpningennära

Utbildningen såbör ordnas närhet till tillämpningssituationenatt
skapas. Det kan ske helt eller delvis förläggat.ex. attgenom
utbildningen till företag företagspraktik, studiebesök etc.genom
Både motivationspedagogiska skäl och kostnadsskäl börav av
isolerad utbildning i särskilda begränsas.centrum

Öka konkurrensen mellan leverantörerna av
arbetsmarknadsutbildning

En tillräcklig effektivisering arbetsmarknadsutbildningen ärav
förmodligen inte möjlig fungerande AU-marknadutan att en
stimuleras fram.växa För fungerande bådemarknadatt krävsen
många konkurrerande utbildningsanordnare fleraoch beställare.
Okad konkurrens stimulerar kostnadseffektivitet, produktutveckling
och experiment i kontrakts- och utbildningsformer. innebärDetnya

etablerings- måsteoch konkurrenshinder undanröjatt as.
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i hand stimulera ökad konkurrensStaten bör första genom
beställningspolitiken

arbetsmarknadsutbildning. DetStaten den enda beställarenär av
påverka utvecklingeninnebär i hög grad kan motatt staten en

flerabeställningspolitiken. Förfungerande marknad attgenom
både ochmarknaden krävs öppenhetaktörer ska lockas in

långsiktighet relationer till leverantörerna. Eni AMV yrkesmässigas
nyckfull beställningspolitik skrämmer däremot bortkortsiktig och

etableringshinder.fungerarleverantörer och starktettsom

vidare stimulera framväxten flera leverantörerStaten kan avav
arbetsmarknadsutbildning privatisering delar denavgenom av

avknoppningsuccessivnuvarande AMU-Gruppcns verksamhet. En
marknad meddelverksamheter underlätta framväxtenkan av enav

många konkurrerande leverantörer.

arbetsmarknadsutbildning fleraUpphandlingen bör ske genomav
utredning i uppdragkanaler AMV. särskild börEnän attges

förslag.konkretpresentera ett

fungerande AU-marknad förutsätter alternativ och konkurrensEn
också enligtför upphandling skullebeställarsidan. Flera kanaler

kostnadseffektivitet ochkommitténs bedömning främja
kontrakts- ochproduktutveckling utvecklingensamt nyaav

för arbetsmarknadsutbildning. viktigtutbildningsformer Det att
får utvärderas. Avenidéer och arbetsformer ochprövas omnya

volymmässigt för mycket litenalternativa kanaler skulle svara en
beställningama för olika ochandel kan de yrkesgrupperav

utbildningsområden spridning godabetydelseha stor genom av
organisations- utbildningsforrner.exempel och Ennya

blirfungerande marknad dessutom leverantörerna intekräver att
sina idéer prövade.enda myndighet för kunnaatt

alternativa upphandlingskanalema bl.a. de olikaDe kan vara
trygghetsråd-stiftelser bildats arbetsmarknadens parter.etc. avsom

består främstProblemet med utnyttja andra kanaleratt av
det faktum beslutkontrollaspekten och att om

arbetsmarknadsutbildning i nuvarande form innebär
fördelaktigamyndighetsutövning ekonomisktbeslut om

samrådfrågorutbildningsbidrag. dock kunna iDessa bör lösas
med

förslagEn utredning bör tillsättas for lägga konkretatt snarast ett
kanaler.upphandling arbetsmarknadsutbildning fleragenomom av
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AMU -Gruppen bör möjlighet bedriva arbetsförmedlingattges som
del utbildningsuppgrageten av

En koppling bör möjliggöras mellan arbetsmarknadsutbildningnära
och arbetsfönnedling. Om utbildningsanordnaren möjlighet tillges

bådeförmedling ökar individens och utbildningsanordnarens
incitament lyckas med utbildningen. Privata utbildningsanordnareatt

fåroch andra företag möjlighet bedriva arbetsförmedlingatt mot
frånersättning fr.o.m. den juli enligt förslag utredningen19931 om

AF -monopolet. bör AMU-Gruppen.Det gällaäven

innebäraDet kan kontrakt viss ersättning försom ger
arbetsmarknadsutbildning och ytterligare ersättning om
kursdeltagaren iplaceras stadigvarande arbete. Exempel denna

kontrakt för utbildning och förmedling finns i USA.bl.a.typ av
Denna utveckling underlättas det finns fler beställare AMVänom

kan upphandla hela kontraktet med utbildning förmedling.ochsom
Genom olika former skapas underlag för utvärderaatt attprovas
effektiviteten i olika organisationsfonner.

Kopplingen mellan utbildning och arbetsförmedling kan för AMU-
bådeGruppens del intressant det gällernärvara

arbetsmarlmadsutbildning och företagsutbildning.
företagsutbildningenFör handlar det hjälpa företagen medattom

kompetensförsörjning både finna utbildaoch lämpligaattgenom
arbetstagare för fylla luckor i produktionen.att
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5. FU-MARKNADEN

5. 1 BESKRIVNING AV MARKNADEN

Företagsutbildning den utbildningär bedrivs för ökaattsom
kompetensen hos redan har arbete. 1990 deltogettpersoner som
enligt SCB drygt 2 miljoner någonarbetstagare i form av
företagsutbildning, dvs. ungefär hälften Sverigesav
yrkesverksamma befollming.

Kostnaderna för företagsutbildning uppskattas SCB till drygt 23av
mdkr exkl. kostnader för undervisningsutrustning. Den totala
kostnaden för företagsutbildning, även räknar inom man
totalkostnaden löner, och uppehälle, blir avsevärt högre,resor
1990 uppskattas de deltagarnas produktionsbortfall till mellan 60ca
och 100 mdkr.

Tabell 5.1 Marknadsandelar för de olika anordnarna av
färetagsutbildning räknat på antalet elever

Företagen i regi 68 %egen
Företagen för kunder m.fl. 13 %
Statliga myndigheter 2,7 %
AMU-Gruppen 0,7 %
Andra utb.företag 2,7 %
Komvux 0,7 %
HögskolorUniversitet 3 %
Studieförbunden 2,5 %
Folkhögskolor 0,1 %
Fackförbund %3
Intresseorganisationer 2,6 %
Ovrigaokända 1 %

Källa SCB

För AMU-Gruppen svarade företagsutbildningen 199192 för
knappt 10% intäkterna och 20% det redovisadeav av
resultatetöverskottet.

12-11534
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Tabell 5.2 AMU-Gruppens resultatutveckling för
företagsutbildning i mkr

Intäkter Resultat
198687 72 0
198788 93 9
198889 155 15
198990 207 8
199091 243 16
199192 387 75

Källa AMU-Gruppen

företagsutbildningenI redovisas rehabiliteringsutbildningäven
AMU-Gruppen säljer till Försäkringskassan. Den uppgicksom

199192 till 100 mkr.ca

Företagsutbildning inom teleområdenel- och inom detsamt
administrativa området svarade 199192 för 40% FU-ca av
intäkterna.

AMU-GruppensTabell 5.3 intäkter för verksamhetsåret
1991 92 för färetagsutbildning

el-teleutbildning 22 %
administrativ utbildning %17
verkstadsmekanisk utb. %8
service %8
plåt-svetsutbildning 8 %
transportutbildning 6 %
fordonsmekaniskutbildning %3
lantbruksutbildning %1
övrig industriutbildning %6
Övrigt %22

Källa AMU-Gruppen, bokslut 199192

PÅ5.2 TRENDER MARKNADEN

Kommittén har försökt avläsa aktuella trender FU-marknaden
bl.a. kvalitativ marknadsundersökninggenom samten egen genom
övriga kvantitativa marknadsundersökningar och kontakter med
personaldirektörer i utbildningsenheter m.fl. i främst ochstora
medelstora företag.
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5.2.1 Företagens utbildningsinvesteringar

Kommitténs undersökningar tyder det finns brister iatt stora
många företags arbete med personalens kompetensutveckling. Med

förenklad beskrivning företagenkan delas in i treen
utvecklingsfaser. Nedan följer kort beskrivning de faserna.treen av

Fas 1

Företaget har ofta central utbildningsenhet upphandlar ochen som
sköter utbildningsverksamheten.
Utbildningen frånhanteras skild strategisk företagsutveckling.
Man talar skicka kurs och utbildningattom ser som
uppmuntran.
Företaget använder sig ofta utbildningsanordnare och blirexternaav
lätt offer för erbjudanden standardiserade kurser.om
Det tjänstemän föremålblirär för utbildning.mest som
Utbildnin sbudgeten ofta utgår frånirrelevant eftersomär den inte
tydliga m
Utbildning betraktas inte investering vilket ofta leder till attsom

bådeföretagen sig fel utbildningägnar och de totaltatt sett
underinvesterar i utbildning.

Fas 2

Utbildningen frånfortfarande skild denär strategiska
företagsutvecklingen, den decentraliseratshar tillmen
linjechefsansvar eller arbetsledaransvar. Det innebär utbildningenatt
blir kopplad tillnära befintlig Grundsynenproduktion. är att
utbildning ska nyttig och konkreta resultat.vara ge
Utbildningsbudgeten ofta tillkopplad resultatansvar.är
Tjänstemän och kollektivanställda skiljs ofta olikat.ex. genom
samordnare för respektive utbildning.grupps
Företagen förhållandeutbildning i till befintlignyttanser av
produktion, inte utbildningen i helhetsperspektiv.ettmen ser
Företaget underinvesterar i den del utbildningen ärav som
utvecklingsinriktad.

Fas 3

innebärFas 3 centralisering för den delansvareten av av
utbildningen utvecklingsinriktadär och strategisk. Samtidigtsom
bibehålls lokalt för den produktionsinriktadeansvar mer
utbildningen. Utbildning och företagsutveckling integreras,
och utbildning förmedel strategisk affärsutveckling.ettses som
Utbildningen blir framtidsinriktad. Tjänstemän och
kollektivanställda integreras och utbildningen används för att
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åstadkomma effektivitets- och kvalitetsstyming.
Företagen betraktar utbildningen investering jämförbar medsom en
kapitalinvestering. Utbildningen koncentreras ofta till de av
företagsledningen uppfattade behoven. Utbildningen tenderar därför

i hög grad riktaatt sig chefer och arbetsledare,mot mindre mot
arbetare och lägre tjänstemän. Trots företaget har insettatt
utbildningens strategiska betydelse, ofta attanser man
detförekommer underinvestering.

De flesta företagen tycks befinna sig i fas 1 och Riktningen går i
allmänhet fas dock oftastmot via fas vilket bekräftas avvittnesmål från företag befinner sig i fassom

5.2.2 Företagsutbildning är affärsmässigt motiveraden
investering

Utbildningsinvesteringarnas produktivitetshöjande effekt ökar
kunskapsintensiv verksamhetenmer I deär. kunskapsberoendemer

företagen blir därför utbildning det kanske allra viktigaste
investeringsområdet för klara konkurrenskraft,att lönsamhet och
överlevnad.

För möta konkurrensenatt höjer företagen i de flesta branscherna
kunskapskraven i produktionen. Utbildningsinvesteringarna får då

alltmer strategisk betydelse. Utbildningsinsatsernaen integreras med
företagets övergripande mål och affärsstrategi. Det betyder också enökad fokusering utbildningens effektivitet, dvs. rätt personalatt
får rätt utbildning vid tidpunkträtt i förhållande till verksamhetens
och företagets utveckling. Kraven utbildningens kvalitet och
kostnadseffektivitet ökar.

Denna utveckling innebär efterfrågan och affársmöjligheternaatt
inom F U-området bådeökar för AMU -Gruppen och andra externa
utbildningsföretag.

5.2.3 Omprofilering verksamheten alla anställdaav är-budbärare

Företagens behov omprofilering och marknadspositioneringav ökar
till följd teknologisk förnyelse och därav följav ande förändringar avkonkurrenssituationen.

En trend företagsledningamaär att i ökande utsträckning betraktar
personalen budbärare den image företagetsom vill skapa, dvs.av
hur företaget uppfattas marknaden.
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Den utbildning motiveras profilering, innebär i första handsom av
företagsspecifik internoch utbildning. Intern utbildning leds ofta av

konsulter.externa

Stora företag ofta för ändra sinsatsar profil. Deattegna resurser
använder ofta utbildare endast i startskede förexterna ett t.ex.
utbildning utbildare. småDe och medelstora företagen harav egna

svårtdäremot klara omprofilering verksamhetenatt utan externaav
utbildare.

En utveckling ökad internutbildning medär hjälpmotannan att av
utbildningskonsulter byggaexterna lärandet i arbetet t.ex.genom

job rotation the job training och andra aktiviteter ingår ion som,samlingsbegreppet lärande organisation.

AMU-Gruppen har sin breda kompetens förutsättningargenom att
bli god utbildningskonsult, inte minst för de mindre ochen
medelstora företag inte har möjlighet byggaattsom upp egen
utbildningskompetens.

5.2.4 Arbetsuppgifterna breddas påoch kraven
grundkompetens ökar

de flestaI företag, inte minst bland industriföretag, talar man om en
breddning arbetsuppgifterna, vilket kräver ökadeav
utbildningsinsatser. Rutinjobben försvinner och medersätts krav
mångkunnighet, flexibilitet samarbetsförmåga.och

Kompetensinvesteringar har i flera företagstörre resulterat i
satsningar höja olika personalkategoriersatt grundutbildning.
Kraven de anställda till följd teknik, arbetsformer ochav ny nya
internationell specialisering efterfråganskapar AMU -Gruppens
breda kompetens.

5.2.5 Investeringar i kvalitetssäkrings- och
effektivitetsprogram

Kvalitetssäkringsprogram ISO 9000 effektivitets-ocht.ex.som
ABBs T50 där allat.ex. genomloppstider i ABBprogram som

skall halveras mångaaktuella iär företag. Sådana kräverprogram
både horisontell och vertikal integration i företaget. Det innebär
högre krav medarbetarnas grundkompetens och
samarbetsförmåga funktionsgränser.över Aven gränserna mellan
arbetare och tjänstemän suddas Utbildningen har inom dessaut.
områden både kunskapsdimension och attitydändrandeen en
dimension.
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.6 O satio snivåermed fä lednia er re

En ledningsnivåertrend antaletär i organisationen minskarattannan
och kraven direkt kommunikation mellan ledningatt och
produktion ökar. Ansvar och risktagande flyttas ned i
organisationen. Företagen delas i fårresultatenheter, taupp som

för strategi, investeringar, utvecklingstort och försäljning.ansvar

5.2.7 Individ- och företagsanpassad utbildning nära
bostadzarbete

En trend företagenär skalar funktioner inte direkt haratt av som
med den kärnverksamheten Tanken företagetgöra. baraatt attegna
skall syssla med på.vad bäst Ovrigaär tjänster kan köpas in.man
Huvudtrenden företagensär utbildningsavdelningaratt egna
minskar eller förmånutvecklas till för utbildningsanordnare.externa

Samtidigt många företag efter minskasträvar sina fastaattsom egna
utbildningsresurser efterfråganökar utbildning nära
produktionen. Närhet till tillämpningen främjar samtidigt resultatet.
Dessutom innebär kravet ökad kostnadseffektivitet utbildningatt

arbetsplatsenbostaden efterfrågasnära i allt utsträckning.större Allt
fler företag långa logi och traktamenten för högaattanser resor, ger
kostnader.

5.2.8 Sammanfattning

Nedan följer sammanfattning trenderna för företagensen av
utbildningsinvesteringar

Utbildningen viktär och betraktas allt strategisk förav mer som-
företagsutvecklingen och jämförbar med andra affärsmässigtsom
motiverade investeringar.
Omprofilering verksamheten kräver alla anställda ärattav-

budbärare.
Arbetsuppgifterna breddas, vilket i stället kräver ökade krav-

grundkompetens.
Kvalitetssäkrings- och effektivitetsprogram kräver ökade-

utbildningsinvesteringar.
Platt organisation färremed chefer innebär kravnya-

medarbetarna.
Individ- och företagsanpassad utbildning arbetsplatsennära kräver-
utbildningsföretagen geografiskt flexibla.äratt



55

Företagen eftersträvar minska sin fasta utbildningsorganisationatt-
förmåntill för fasta tjänster.

FÖR5.3 KONSEKVENSER AMU-GRUPPEN

De ökade kraven kostnadseffektivitet medför företagen önskaratt.
förlägga utbildningen lokalt för resekostnader, logi ochatt spara
tid.

Företagens önskan avveckla fasta utbildningsorganisationeratt egna
ocksåökar möjligheterna för ANIU -Gruppen utvidga sinatt

verksamhet FU-marknaden, bl.a. grund AMU-Gruppenattav
mångaär representerad platser helaöver landet.

Det finns marknadspotential för AMU -Gruppen och andrastoren
utbildningsanordnare FU-marknaden, de kan kombineraom
utbildningsverksamheten med behovsanalyser sigsamt att ta

långsiktigauppgiften lägga strategier och kalkyler föratt upp
företagens utbildningsinvesteringar. AMU -Gruppen bör därför ha

möjligheter expandera breddning marknaden.stora att genom av

De svenska företagens planering utbildning ochav
kompetensutveckling mycket skiftande.är En
marknadsundersökning kommittén tagit del visar endastattsom av

fyra företag utbildningsplanhar och femteett attav varten ca
företag saknar utbildningsbudget. Företagens kalkyler dessutomär
ofta och betraktarsnäva utbildning kostnad, intesom en som en
investering. När det gäller arbeta fram sin utbildningsbudgetatt

tillfrågade utbildningsföretag hälften deras kunder görattanser ca av
detta seriöst, dvs. utreder det interna utbildningsbehovet och begär

frånofferter olika anordnare.

AMU -Gruppen har de åren haft ambitionen utveckla sinsenaste att
kompetens biståför företag och organisationer med insatser föratt

utveckla deras arbetsorganisation Målgruppenatt i förstaärm.m.
hand arbetslag, gruppledare och första linjens chefer inom industri
och service, och i andra hand inom offentlig sektor.

Som led i denna ökade satsning pågårFU-marknaden inomett
AMU -Gruppen det s.k. FU-Projektet. I projektet utvecklar man

områdenbl.a. följande
Behovs- och utvecklingsanalys-
Yrkesinriktad utbildning olika modeller för organisation av- -

lärande arbetsplatsen
Basutbildning och personlig kompetensutveckling-

utbildningsområdenNya inom ledarutbildningen-
Växthusprojektet-
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.4 V SS GO AV BETYDELSE

5.4. bets ramidens nedre del örav
konkugrepgkraften

Utbildningsinvesteringama koncentreras mångai företag till top-
och högre tjänstemän,management medan den nedre halvan av

arbetskraftspyramiden tycks ha törsummats. fårSamtidigt arbetare
och lägre tjänstemän allt betydelsestörre för företagens
konkurrenskraft. Ny teknik, effektivitets- och kvalitetsstyrning,
småskalighet och arbetsorganisation ställer ökade kravny
kompetens hos hela arbetskraften.

Mycket tyder skillnader mellan ländernaatt stora kommer att
uppstå vad kompetensen hos de lägre i företagensavser grupperna
hierarkier jämför med bristerna i grundutbildningt.ex. för delar av
arbetskraften i USA och delar Västeuropa.av

Utbildningen och högre tjänstemäntop-mana kommerementav
däremot inte uppvisa skillnader.att större Till bilden hörn gra att
teknologin snabbt kan flyttas över gränserna. Ett land harsom en
hög standard hela arbetskraften kommer ha komparativaatt stora
fördelar utveckla eller till sigatt teknologi. Företagta harny som
arbetare och tjänstemän med bred baskompetens kommer haatt
försteg detnär gäller snabbt utveckla och införaatt nya
produktionsprocesser. Kompetensutvecklingen av
arbetskraftspyramidens nedre halva kan därför komma ha mycketatt

betydelse för den framtidastor konkurrenskraften.

Det innebär fokus i ökad grad kommeratt riktas deatt mot
målgrupper AMU -Gruppen specialiserad på.ärsom

5.4.2 Ett temporärt stimulansprogram för att uppmuntra
utbildning i företag bör övervägas

Kunskap och teknologi utvecklas internationellt och de svenska
företagens konkurrenskraft beror hur snabbt de lyckas till sigta
de impulsema. Många företag har småemellertidnya ochresurser

kompetens utveckla sin utbildningsverksamhet.attsvag De har
dessutom svårighet själva genomföra de behovsanalyseratt som
krävs.

svårtDet är för statlig kommitté bedöma hur bra svenskaatten
företag är detnär gäller systematiskt utveckla sinatt kompetens.
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Ofta formernaär för den interna utbildningens organisation utsatta
modevågor.för Det dessutomär normalt företagenvad uppfattaratt
strategiskt rationellt skiljer frånsig individens intressen.som

Kommittén fråndock företagsbesökvet företagäven inteatt ärstora
nöjda med sina interna utbildningsprogram, konkurrensensamt att

sådan långsiktigaär utbildningssatsningar oftaatt kommer i andra
hand. I mindre och medelstora företag dessaär problem självklart
ännu tydligare.

Kommittén många teckenatt tyder allvarligasammantagetanser
mångabrister i företags arbete med kompetensutveckling.

Kommittén därför insatstror temporär skulle kunnaatt väckaen
många företag till insikten utbildningsinvesteringar medatt rättom
inriktning och upplä ning affärsmässigtär motiverade. På så sätt
skulle utvecklingen fas till fas1 3 enligt beskrivningenn ovan

påskyndas.kunna Nyckelordet sådanti temporärtett
stimulansprogram bör delfinansiering.vara

En utbyggnad och effektivisering den ordinarieav
företagsutbildningen bör kunna minska trycket
arbetsmarknadsutbildningen. Ett statligttemporärt bidrag för
delfinansiering företagsutbildning kan därför kostnads-av vara mer
och resultateffektivt omfattandeän arbetsmarknadsutbildning
utbildningskostnad utbildningsbidrag. Företagsutbildning kan+
bedrivas i tidigare skede, och därmed förebyggaett arbetslöshet.
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AMU-GRUPPEN OCH

UTBILDNINGSSYSTEMET

enskildaAMU-Gruppen den aktören helaär största
Utbildningsmarknaden domineras i Sverigeutbildningsmarknaden.

bolagiseringenoffentligägda utbildningsanordnare. syfte medEttav
vidtas inomAMU-Gruppen, med andra ärder f.n.liksom somav

kvalitet ochoffentliga utbildningssystemet, tadkommadet är att
kostnadseffektivitet bl.a. ökade inslag konkurrens, t.ex.avgenom

förgrundskolan det högskolan.skolpeng i och styrsytemetnya
medfinansieras indirekt till 90%AMU -Gruppens verksamhet ca

från AMVstatliga medel genom beställningar och
både-Gruppen ochFörsäkringskassan. AMU kompletterar

utbildningsområdet.andra offentliga insatser inomkonkurrerar med
komvuxgymnasieskolan.konkurrentenDen närmaste är

FÖRINVESTERINGAR6.1 OEFEETLJGA
UTBILDNING

utbildningsinvesteringaroffentliga sektorns prioriteringarDen av
inteolika utbildningsfonner och utbildningsanordnaremellan är

självklar. därför intresse jämföra de olikaDet kan attvara av
offentliga utbildningsinvesteringarna.

offentliga utbildningsinvesteringama uppdeladeNedan redovisas de
efter utbildningsform.
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Tabell 6.1 totala offentligaDe
utbildningsinvesteringarna, 1991 för kommunbidragen
och budgetåret 199192 för statsbidragen

mdkr å

statsbidrag allmänna skolväsendet 33,3
vKommunbidrag grundskolan 36, 1

gymnasieskolan 16,0
komvux 2,9
adm.+mat 11,2

Summa allmänna 9skolväsendet 5 q

Statsbidrag högskolan 7,3
forskn.forskarutb. 6,5
studiestöd 8,5

Summa högre utbildning 2 2 3
,

utgårStudiestöd inkluderar den mindre del för studieräven som
vid komvux och gymnasieskola.

Arbetsmarknadsutbildning 6,5
fråndärav AMU-Gr. 3,7-

från övriga 2,1-
AMV i företagFU 0,7-

Utbildningsbidrag 8,2
Summa arbetsmarknadsutbildning 14,7

Statsbidr.f0lkbi1dn.studieförb.m.m. 2,2
Igommun-landstingsbidrag till utb. 1,7annan
Ovrigt 0,7
Summa Övrig utbildning 6

TOTALT 1 4 11
,

Källor Budgetpropositionen 199192, AMS samt
Kommunförbundet.
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Tabell 6.2 Genomsnittlig styckkostnad elev iper
grundskola, gymnasium 199091och högskola

Grundskola 50 300 kr
därav statsbidrag 27 200 kr

Gymnasium med studiestöd 62 000 kr
därav studiestöd 8 900 kr
gymnasium studiestödexkl. 53 100 kr
därav statsbidrag 26 kr200

högskolan 70 600 kr
därav studiestöd 13 000 kr
högskstud. exkl. studiestöd 53 600 kr

Källa SCB, SMU 12 9201

Tabell 6.3 Approximativa beräkningar denav
genomsnittliga kostnaden elevper resp. per
kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning inkl.
grundvux

198990

Kostnad elev 4 100 krper
Kostnad kursdeltagare 300 kr11per

ämförelsetalKälla J for skolväsendet 1989 och 1991 elev- ochsamt
frånkursdeltagarstatistik SCB.

Definitioner
Kostnaden elev Totalkostnaden utslagen antalet individerper

läsår,deltar i undervisningen under oberoende antaletettsom av
kurser och deltarvar en
Kursdeltagare Samma dåkan delta i flera kurser och räknasperson

kursdeltagare i varje kurs.som

Tabell 6.4 Den genomsnittliga kostnaden per
kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildningar 199192

Den genomsnittliga utbildningstiden 158 dagar för demär som
fullföljer utbildningen. årskostnadDet följande genomsnittligager

kursdeltagareper

Kurskostnad 50069 kr
Utbildningsbidrag 60 000 kr
Totalt 129 600 kr
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bestårObs. enomsnittligaDen kostnaden totalkostnadenav
utslagen de kursdeltagare fullföljer utbildningen. innebärDetp som

gårkostnaden inte multiplicera med de 190 000att att personer som
påbörjade budgetåretutbildning 199192.

Källa AMS

ÖVER6.2 KALKYL DEN TOTALA
RESURSANVANDNINGEN FOR UTBILDNING

Kommittén försökthar uppskatta arbetsmarknadsutbildning och
företagsutbildning, dvs. AMU -Gruppens potentiella marknad, i
relation till den totala resursanvändningen för utbildning i Sverige.
Kalkylen bygger officiella siffror vad gäller den offentligt
finansierade utbildningen och specialstudier vad gäller företagens
interna utbildning. Ett försök beräkna detgörs att
produktionsbortfall följer deltagande i utbildning. Kalkylensom av

tänkt steady state-beräkningär för 1989. Detta innebär attsom en
produktionsbortfallet uppskattas till marknadslöner.gängse

Uppgiften intern utbildning i industrin bygger data överom
kontoförda kostnader finns för utbildning hos olikasom
yrkeskategorier i IUIs planenkät. Kalkylen och byggerär grov
framräknade medelvärden. Kommitténs skattning drygt 16%att av

i SverigeBNP utbildning, innebär sannoliksatsas en
underskattning, grund mikrodata för företagens internaattav
utbildning inte helt kunnat in.vägas

Beräkningarna har gjorts tillgängliga data.lätt Alla uppgifter är
från år.inte sådanaheller fallI har kvotema antagitssamma vara

oförändrade mellan det kalkylen gäller och det for vilket data
föreligger.

Kostnaden för kommunal ingårvuxenutbildning i kostnaderna för
grundskola och gymnasium. Vad gäller den vanliga skolan har
kommittén haft möjlighet beräkna de indirekta kostnaderna i formatt

produktionsbortfall.av
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storlek 1989,UtbildningsmarknadensTabell 6.5
BNPprocent av

Indirekta kostn. Totala kostn.Direkt kostn.
i form prod.av

bortfall
Grundskola

uppgifter 9,6gymnasium 9,6 inga b

Utbildn. arbetet
1,2Industrin 0,5 0,7a

privatb Ovrigt
1,9näringsliv 0,7 1
1,5produktion 0,9Off. 0,6c

0,6utbildn. 0,3Arbetsm. 0,3 a

inga uppgifter 1,6utbildn.Högre 2,1 b

16,4Totalt i BNP 13,8procent cav

till faktorpris076,5 mkrBNP 1989 1var

Utbildningsbidrag till kursdeltagarnaa
Exkusive inkomstbortfallb

för gymnasium, komvuxc Exklusive inkomstbortfall grundskola,
utbildningoch högre

Budgetpropositionen 199192, AMS, Kommunförbundet,Källor
Deiaco Eliasson 1992, IUIsFölster 1990, 1986, samt

planenkät.

UTBILDNINGSNIVÅNALLMÄNT SVERIGE6.3 OM I

6.3.1 förändringarDemografiska

29-åringar pensionsåldemAntalet minskar fram till 2005 och20 -
åldersgrupper nyutbildadehöjs. De kommer utsom

29-åringararbetsmarknaden minskar fram till 2005. Antalet 20 -
minskar mellan 1990 och 2025 med knappt 190 000 personer,
från till Enligt förslagdrygt 1,2 miljoner drygt miljon. till1 ett

pensionsåldern från år.riksdagen ska höjas 65 till 66

Såväl det minskade med utbildning, höjningenantalet yngre ny som
pensionsåldern, understryker betydelsen fortlöpandeav av

kompetensutveckling yrkesarbetande befolkningen.denav
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6.3.2 Produktivitetsdelegationen OECD-studienoch

Produktivitetsdelegationens utredning, SOU 199182, Drivkrafter
välstånd,för produktivitet och diskuterar bl.a. sambanden mellan

utbildningsnivå och produktivitet.

Delegationen bl.a. det anmärkningsvärtäratt attanser
tillverkningsindustrin, landets i särklass bransch,är störstasom

såsysselsätter högutbildade. Trots tillverkningsindustrin underatt
1980-talet höja produktionens kvalitet, har intesatsat att man
långa höjt kunskapsnivåde anställdas formellavägar i motsvarande
mån.

ZS-åringarAntalet grundexamina för har af Trolle jämförts överav
30-års period. ökningenDen examina skedde mellanstoraen av

1965 och 1970. Därefter stagnerade utvecklingen. I delstudieen
25-åringarkonstateras andelen akademiskaatt tarsom

grundexamina har sjunkit i Sverige sedan 1970-talet.

OECD-studieEn Education Glance, publicerats höstenat a som
likasåtyder1992, Sverige inte ligger särskilt väl till jämförtatt

med flera bådeandra OECD-länder. Det gäller andelen studerande i
åldersgruppen år,hela till 29 och andelen med akademiskt.ex.upp

inom de tekniska och vetenskapliga matematik, data, kemi,examen
områdena.biologi, fysik, m.m. OECD-rapporten vidare attanger

Sverige mindre andel BNP offentligasatsar en av
utbildningsinvesteringar jämfört med länder Canada, Danmark,som
Finland, Nederländerna och Tyskland.

Produktivitetsdelegationen konstaterar vidare att
personalutbildningen ojämnt fördeladmycketär mellan olika

anställda. Arbetstagare fårmed relativt god grundutbildninggrupper
lågutbildade.personalutbildning fårde Offentliganställdaänmer

industriarbetare.änmer

6.4 ETT EFFEKTIVT UTBILDNINGSSYSTEM I
SAMHALLSEKONOMIN

Utbildningsinvesteringamas betydelse för
produktivitetsutvecklingen ökar kunskapsintensivmer en
ekonomi blir. Grundutbildningen fundamental eftersom denär
fungerar hävstång för fortsatt kompetensutveckling. Det ärsom en
förkunskapema möjliggör vidareutbildning. deEn mestsom av
lönsamma utbildningsinvesteringarna därför sannolikt insatser förär
kvalitet i grundskola och gymnasium.

undgåKommittén kan inte det angeläget föräratt notera att
såväleffektiviteten i arbetsmarknadsutbildningen isom
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detåstadkomma kvalitet inomhögföretagsutbildningen, att en
harutbildningssystemenDe allmännautbildningssystemet.allmänna

föremål literelativtförvaritdecenniernadeunder senaste av
effektiviseringproduktutveckling ochorganisationsförändring,
verksamhet kan-Gruppensproduktion. AMUIjämfört med annan

grundutbildningenförbättringaravläsa behovet genomavavman
direktförbaskunskaperalltför bristfälligaharkursdeltagare attsom

yrkesinriktad utbildning.delta ikunna en

högskolayrkesutbildning ochgrundutbildning,kvalitet inomOkad
decenniernastillgodose deför närmasteknappasträcker att

reparerandearbetslivet. Enkompetensbehov i
inte hellernuvarande slag kommerarbetsmarknadsutbildning attav

kompetensutveckling.framtida behovendeför täckaräcka att av

effektivskall fungerai sin helhetutbildningssystemetFör att som en
bl.a.samhällsekonomin krävsdel av

studiesocialtbl.a.utbildningsbeslut,individensförincitamenträtt-
lönespridning,löneökningavkastning i formstöd och av

motiveradaffärsmässigtför företagenincitament att satsa-
personalen,kompetensutveckling för

klararutbildningsmarknad mötainfrastruktur och attsomen-
efterfrågan ochutbildningföretagensindividernas och av

beställningarregeringenskompetensutveckling samt av
arbetsmarknadsutbildning.

arbetsmarknadsutbildning ochvidareDet värtär att notera att annan
betydelsearbetskraften harkompetensutveckling den storvuxnaav

ökad rörlighetarbetsmarknaden. Enrörlighetenunderlättaför att
produktivitet. Dessutombåde kompetensutveckling ochfrämjar i sig

deför klara alltförutsättning tätarerörlighetenökadedenär atten
tillfrån produktionsstrukturergamlaomställningarna ny

produktion.konkurrenskraftig

UTBILDNINGSMARKNADEFFEKTIV6.5 EN

utsträckningi ökadutbildningsmarknadenKommitténs slutsats är att
produktutvecklingstimuleraförför konkurrensbör öppnas attupp

flerGenomutbildningsproduktionen.förnyelseoch attav
finnaförsökerexperimenterar ochutbildningsanordnare nya

effektivitetenförmodligen den samladelösningar, ökar
utbildningsmarknaden.

nuvarande höga kravendet gäller deNär
bedömning denkommitténsarbetsmarknadsutbildning detär att

förAMU-Grup börnuvarande infrastruktur n svararsom
utvecklad den kanbibehållas marknaden blivit vältill dess har atts

uppgift.fylla motsvarande
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D V E I CITA T
MP C G

§,§,1 Bakgrund

En ökad takt i de internationella konkurrensförutsättningamas
förändring innebär arbetstagarna i framtiden iatt ökad utsträckning
måste räkna med ständiga omställningar under yrkeslivet. Det kan
handla teknologi, produktionsprocesser ochom ny nya ny
arbetsorganisation kräver uppgraderinginom individenssom
yrkesområde. Det kommer ocks i ökad utsträckning handlaatt om
byten yrkesområden och arbete.av

Kraven fortlöpande kompetensutveckling kommer därför bliatt
så reparerande arbetsmarknadsutbildningarstora att nuvarandeav
slag inte räcker till. Ett problem med arbetsmarknadsutbildning är
dessutom den in försätts dvs.att arbetslöshetennär redansent, är

faktum förestående.eller näraett Utbildning långsiktigär en
Brister i förkunskaper kan normalt inte någraprocess. repareras

veckor månader.eller Men yrkesutbildning behöver inte bedrivas
flerårig klassrumsundervisning.som

Individens motivation är avgörande betydelse för utbildningensav
resultat. Därför åtgärderbidrar för stimulera och möjliggöraatt
individens initiativ till kompetensutveckling och till högegna
effektivitet i utbildningen.

Enligt kommitténs uppfattning talar rad faktorer för atten
kompetensutveckling i arbetslivet i måsteökad grad bygga
individens initiativ till fortlöpande uppgradering kunskaperegna av
ochfärdigheter. Ett grundläggande problem därförär nuvarandeatt

motverkar stimulerarsystem än individens initiativsnarare

En sammanpressad lönestruktur medför tillsammans med-
arbetsgivarnas svårigheter värdera kompetens den ekonomiskaatt att
avkastningen utbildningsinvesteringama lågblir eller i vissa fall

negativ. Avt.o.m. skäl stimuleras kompetent arbetskraft intesamma
effektivt sigsättett röra de arbetsuppgifter däratt derasmot

produktionsinsats maximeras. Det gäller i synnerhet för äldre
arbetstagare med relativt avkastningsår kvar.

De ekonomiska incitamenten själv bekosta vidareutbildningatt en-
under yrkeslivet är förlorad förvärvsinkomst ochsvaga
studieskulder. Det framståkan ekonomiskt rationellt attsom mer
hålla fast vid befintligt såarbeteinkomst länge går,det för sedanatt
hoppas betald arbetsmarknadsutbildning vid arbetslöshet.

5 12-1153
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slutsatser6.6.; lgompetensutredningens

behovetSOU 19927 underströkKompetensutredningen attav
såväl offentliga verksamheterarbetsledningen inom privata som

initiativ tillsjälvaunderställd personalstimulerar att ta
ofta själv vilkaanställda individenkompetensutveckling. Den ser

någotförhållande krav,i till verksamhetenskunskapsbrister han har
hävdarsvårt Kompetensutredningenför andrakan att se.som vara

för sinindividenrationelltdärför det störreär attatt egenansvarge
ligga i ledningensenligt utredningenkompetensutveckling. börDet

enskilda arbetstagarna skaförutsättningar för deskapa attattansvar

Utbildningsplaneringeni företag ochkunna detta ansvaret.
arbetsledningens bedömningdemyndigheter därför byggabbör

ansågVidareindividuella initiativ.utbildningsbehov och pav
för företag ochska verkaarbetsmarknadensutredningen attparteratt

för individuellabidrar till kostnadernaförvaltningar
utbildningssatsningar.

skakompetensutredningen föreslogKommittén i att staten
skasjälvstudier fritiden, och detekonomiskt stimulera ävenatt

arbetsgivaravgift stöd tillreduceradfinnas möjligheter till som
då bedömt demfritidsstudier arbetsplatsenanställdas parterna

Kommittén föreslogför verksamheten.betydelse även attvara av
personalutbildning fritid inte skaarbetsgivarfinansierad

förmånsbeskattas.

FRÅGOR FÖRBETYDELSEAV nu6.7 VISSA
UTBILDNINGSMARKNADFUNGERANDE

vuxenutbildningsmarknad6.7.1 En bättre fungerande
bör utvecklas

många beställare,utbildningsmarknad krävs bl.a.fungerandeFör en
många faktoreroch konkurrens. Dessaleverantörer öppen

AU-marknaden FU-i kapitlen ochdiskuteras utförligare
marknaden.

uppstå måstesådan marknad skallFör att en
Individeni utbildning stärkas.Individens incitament investeraatt-

ocksåmåste under yrkeslivet.själv bli beställare utbildningen av
i utbildning stimuleras.incitament investeraFöretagens att-

utbildningsinvmteringarna prioriteras ochoffentligaDe-
effektiviseras.
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6.7.2 Arbetsmarknadsutbildning, annap
kompetensutveckling och arbetsmarknadsförsäkringar
bör helhetses som en

God utbildning varierad yrkeserfarenhetoch de bästager
behållaförutsättningarna för jobb, byta jobb, eller snabbt kommaatt

igen vid Framtidensarbetslöshet. arbetsmarknad kommer utsättaatt
arbetstagarna för ökade arbetslöshetsrisker. Den enskilda individen
måste därför ökade möjligheter förebyggaatt
arbetslöshetsproblem själv kunna planera sinattgenom
kompetensutveckling under yrkeslivet.

6.7.3 AMU-Gruppen bör erbjuda sina tjänster till
påanställda initiativ vill uppgradera sigegetsom

En särskild utredning bör tillsättas för finna formeratt-
sådanfinansiera förebyggande utbildningatt

Många andra industriländer visar betydligt aktiv marknad fören mer
förebyggande utbildning Sverige. Detta beror troligtvis deän
speciella försäkringssystemregler och finns i Sverige. Ensom

kan denorsak sammanpressade lönestrukturenattannan vara ger
låga frånincitament utbilda sig hand. Utbildningatt t.ex.egen
arbetare till yrkesarbetare hämmas i viss utsträckning denav
svenska lönestrukturen.

Att utöka möjligheterna för de anställda till förebyggande
åtgärd bådekompetensutveckling, viktig för förebyggaär atten

arbetslöshet och för öka produktiviteten och hosatt engagemanget
individen. Dessutom skulle kontinuerligmer av
kompetensutveckling minska trycket
arbetsmarknadsutbildningen.

Förmånliga6.7.4 villkor för förtidspension av
förmånligaarbetsmarknadsskäl bör kunna medersättas

villkor för kompetensutveckling

Individer ofta obenägna sig privata risker.är Detta göratt ta att
mångahon eller ihan fall kommer underinvestera i sinatt egen

utbildning. Investeringskalkylen för utbildning ändrar sig dessutom
ålder.negativt mångamed ökad Ett problem äldre ofta ställerär att

in sig Mångadet meningslöst lära äldre villär varkenatt att nytt.
vågareller utbildning, därför erbjuds alltför litesatsa en av

arbetsrelaterad specialiseradoch utbildningsverksamhet för denna
målgrupp. finns ingaDet vetenskapliga resultat äldresäger attsom
inte kan lära, bara benägenheten utbildning minskaratt att satsa
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mångaåren. företag i Japanmed Som kontrast kan nämnas att anser
utbildning för dendet mindre lönsamt äräratt att satsa som ung,

livserfarenhet för tilleftersom inte tillräckligtdenne harännu attstor
tillgodogöra sig utbildningen.fullo kunna

vill sinfinansiellt underlätta för den utvecklaalternativEtt att som
liv, kunnaunder sitt yrkesverksamma skullekompetens attvara

för individen sitt yrkesverksamma liv arbetamöjliggöra överatt upp
åldern.medförsäkringsskydd, bidrag till omskolning ökarett vars

sparande tillalternativ skattebefriat individuellt knutetEtt är ettannat
pensionskapitalet, individen möjlighet byggaskulle att uppsom ge

yrkesårprivat pensionsförmögenhet med ochväxeren som
fritt förfogas enligt vissa regler förinkomst, och kan översom

sådanyrkesutbildning. finansiering skulle privat,En vara men
studielån. ökad lönespridninginnebära privata risker Medlägre än

blirlöneförväntan i framtiden utbildningen,ökadoch enpga.en
sådan efterattraktivt. lönkoppling till pensionssystemet Högre

då inkomsten.utbildningen den pensionsgrundandeskulle öka
förmånligaKommittén därför villkor förattanser

praktiseradekompetensutveckling för äldre detbör ersätta systemet
med förtidspensionering arbetsmarknadsskäl.av

FÖRSLAG6.8

6.8.1 börEn allmän kompetensutvecklingsförsäkring
införassnarast

få utformaEn särskild utredning bör i uppgift ettatt-
sådantill försäkringkonkret förslag en

leder enligtBristerna i den nuvarande incitamentsstrukturen
underinvesterar ikommitténs uppfattning till oftaarbetstagarnaatt

såväl individuelltutbildning under yrkeslivet. gällerDet ettur
samhällsekonomiskt perspektiv.perspektiv, ettsom ur

individens perspektiv god grundutbildning ochUr är en en
fortlöpande kompetensutveckling den garantin för godabästa
anställningsvillkor för undvikaoch arbetslöshet. Uratt ett
samhällsekonomiskt perspektiv Sveriges konkurrenskraft ochär

kompetensnivåvälfärd beroende hos arbetskraften.högav en

Kommittén incitament tillkonstaterar arbetstagarnasatt egen
måste måstekompetensutveckling förstärkas. Individerna i ökad

effektivutsträckning själva uppträda kunder för attsom en
enskildautbildningsmarknad ska fram. aktiva dekunna Juväxa mer

blir i kompetensutvecklingen, desto mindre blir trycketarbetstagarna
arbetsmarknadsutbildningen.den offentligfmansierade
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och individuellt baseradEnligt kommitténs uppfattning allmänär en
effektivakompetensutvecklingsförsäkring den ochenklaste mest

för initiativ tillformen för stimulera individens ochatt ansvar
kompetensutveckling.

yrkeslivetsuccessivt underFörsäkringsskyddet bör upparbetas
ocksåmotsvarande finansierasATP. Det kansätt som
arbetsgivaravgiften. Eventuelltmotsvarande dvs. delsätt, avsom en

sådanpensionssystemet ochkoppling mellankan direkt göras enen
kompetensutvecklingsförsäkring.

i förslaget tankeexperimentetBeträffande realismen kan göras att
pensionsåldernsuccessiva höjningen till 66den föreslagnanu av

införande kompetensutvecklings-kombineras med successivtett av
så småningomförsäkringen. försäkringsskyddetNär motsvarar ca

års finansiering förvärvsavbrott för studier för allaett av
blir kostnaden ungefär densamma för denarbetstagare, som

pensionsåldern år.nuvarande 65

års etensutveckling underFördelen med sammanlagt komett
sannoliktyrkeslivet jämfört med pensions utbildningenär ett att

såväl tillleder till ökad produktivitet och därmed ökat löneutrymme
pensionsbetalningsförmåga.till ökad allmänsom

utbyggd studie- och yrkesvägledning kompletterandeEn väl är en
uppnåförutsättning för hög effektivitet i medatt ett systernen

efterfrågadindividuellt utbildning.

förmånernaEnligt kommitténs iuppfattning bör
såkompetensutvecklingsförsäkringen utformas den godaatt ger

möjligheter samtidigt visstill uppgradering för yrkeslivet, som en
uppoffring nämligenekonomisk Forskningen tyderkrävs. att

någon form allmän finansiering för undvikabehövs attav
underinvestering Samtidigti utbildning. har egeninsatsen stor
betydelse för utbildningens effektivitet och resultat.

studie- kompletterandeEn väl utbyggd och yrkesvägledning är en
uppnåförutsättning för effektivitet i medhögatt ett systemen

efterfrågadindividuellt utbildning.
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BOLAGISERINGSMOTIV

det följI ande kapitlet redovisas kortfattat motiven för bolagisering
AMU-Gruppen. Eftersom riksdagen redan har tagit ställning iav

principfrågan bolagisering, kommitténhar valt denägnaattom
uppmärksamheten effektivitetsmotivet.största övriga motivenDe

föremål någonhar de inte blivithar för djuparenoterats, men
prövning.

Kommittén i sin tidigarehar analys kommit fram till framtidensatt
arbetsmarknad kommer ställa ökande utbildningkrav ochatt

dessakompetens, behov kommer konstituera växandesamt att att ett
kostnadsproblem för landet, inte utbildningen kan organiserasom

innovativt och kostnadsbesparande sätt.ett mer

Kommittén har samtidigt kommit fram till potentialen föratt en
sådan utveckling utbildningsprodukteni mycket förutsattär stor att

fårmarknaden för utbildningstj organisation.änster innebärrätt Detta
måstebl.a. den för ökadöppnas konkurrens.att

föreslåKommitténs uppgift former för bolagisering AMU-att av
Gruppens verksamhet och underlätta privatiseringeventuellatt en
ska denna bakgrund. En ökad marknadsmässighet ochmotses
fungerande konkurrens medlet effektiviseraär att
utbildningsproduktionen för vissa i yrkeslivet.

7.1 KONTROLLASPEKTEN

AMU-Gruppens nuvarande associationsform myndighet ärsom
åstadkommaolämplig för marknadsmässig produktion.att en

Ambetsverk och myndigheter inrättats förhar verkställa ochatt
kontrollera administrativa uppgifter monopol.statens som

stårMyndigheterna därför under lagstiftarens administrativa
kontroll. Det kontrollmetodär lämpad förären som
myndighetsutövning, inte för affärsverksamhet.men

Bolagisering uppnånödvändig förändring förär ökadatten
effektivitet affärsmässighetoch konkurrensutsatt marknad.en
Själva bolagiseringen däremot inte tillräcklig. frihetär Den ökade

bolagisering förhållandeinnebär i till statsmaktemas kontrollsom en
måste medersättas marknadens disciplinerande kontroll.

Normalt sker marknadens kontroll dels konkurrens, delsgenom
regelsystemet för handel med företagets aktier, dvs.genom

aktiebörsens funktion. Eftersom aktierna i AMU-bolaget tills vidare
inte kommer saluföras börsen krävs kombinationatt en av
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marknadens kontroll konkurrensen modifierad formoch en av
statlig kontroll verksamheten. statligaDenna kontroll bör i förstaav

delårsboksluthand ske kravägarens och attgenom genom
områdenrevisionsarbetet fördjupas särskilt intresse.av

FRÅNFÖRSLAG7.2 BOLAGISERIEG AMU--
GRUPPENS STXRELSE

Bolagisering AMU -Gruppen aktualiseratshar förslag iav enom
AMU-styrelsens anslagsframställning för budget 199192.ret
Styrelsen har därefter i skrivelse till regeringen den 28 oktober 1991
lämnat förslag till organisationen i bolagsftärm förslagetIm.m.
anför styrelsen följande skäl till bolagisering

- AMU-Gruppen affärsdrivande och konkurrensutsattär
Prissättningen marknadsmässigär-
Gruppen har fondera medelrätt att-
AMU-Gruppen har ingen myndighetsutövnin-
Regelsystemet för frånuppdragsmyndighet utgen r-
anslagsmyndighetens villkor
Styrelsen i myndighet har informellt I bolagetten ansvar.-

såväldäremot har styrelseledamötema juridisktett som
ekonomiskt för besluten.ansvar

7.3 MU-GRUPPEN UPPFYLLER RRVs FYRA
KRITERIER

Riksrevisionsverket RRV har regeringens uppdrag formulerat
principiella kriterier för bolagisering konkurrensutsattav
affärsverksamhet hos förvaltningsmyndigheterna. RRVs prövning

AMU -Gruppen visar myndigheten uppfyller samtliga kriterierattav
för bolagisering. Kriterierna är

För pdragsverksamhet tillräcklig omfattning medu av som
framg iverkar fungerande konkurrens och därng en
kopplingen till anslagsverksamheten sådani de fall en
förekommer såinte stark det olämpligtär avskiljaäratt att
verksamheten bör bolagisering bedömningenprövas om av
affärsverksamheten och affärsmöjligheterna goda och det iär
övrigt inte finns lämplighetsskäl sådantalar emotsom en
lösning.
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7.3.1 Verksamhetens omfattning

Omfattningen verksamheten främsthar betydelse förav om
verksamheten orkar bära den ledningsstruktur och administrativa
överbyggnad friare Organisationsform kräver.som en

Med omfattningstörre i följandedet affärsverksamheten ärattavses
relativt betydelse i sin bransch och sin marknad. Dettastorav

innebär verksamheten åtminstonehar marknadsandel 10%att en
eller storlek andra viktiga aktörer i branschen.motsvararen som
Dessutom bör bibehållaverksamheten sikt kunna sin nuvarande
position i branschen.

7.3.2 Fungerande konkurrens

Myndigheten ska verka marknad fungerandemed konkurrens.en
Detta innebär bl.a. formella konkurrenshinder saknas, ochatt att

gårutvecklingen aktörer etablerar sig.mot att nya

7.3.3 Koppling till myndighetens övriga uppgifter

bolagiseringEn verksamheten kan det inteövervägasav om
föreligger särskilda sådanskäl talar förändringemotsom en av

Sådanaverksamhetsform. framförskäl alltär myndighetenom
bådebedriver uppdrags- och anslagsverksamhet, harsom en

avgörande betydelse för myndighetens effektivitet.

Bland särskilda ocksåskäl förekommer andra skäl, oftast politiska,
kan bli avgörande för bedömning lämpligsom en av

verksamhetsfonn för uppdragsverksamhet. Det kanen vara en
bedömning angelägenheten verksamhet bedrivs i statligattav av en
myndighetsregi eller det lämplighetsskäl inteatt attav anses en

associationsform förenlig med verksamhetensär art.annan

7.3.4 En samlad bedömning de affärsmässigaav
förutsättningarna vid bolagisering AMU-Gruppenen av

Om prövningen de uppställda kriterierna och de särskilda skälenmot
talar för bolagisering uppdragsverksamhet bör samladen av en en
bedömning ske uppdragsverksamhetens affärsmässigaav
förutsättningar innan slutlig ställning bolagiseringsfrågan.itas
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Frågeställningar bl.a.i detta sammanhangbör ärprövassom

då denutvecklasuppdragsverksamhetenöverleva ochKan om-
skiljs myndighetenav n

väsentligaSammanhänger uppdragsverksamheten-
myndighetenkopplingen tillkonkurrensfördelar med

påverkas möjligheteruppdragsverksamhetensHur av en-
AMV 1bolagisering Jämför AMU -Gruppens beroende av
tillOm uppdragsverksamhetenkommitténs kommentar.

myndigheter ochdel beroende affärer med andraövervägande är av
får frihet välja leverantörökaddessa attom

Är framgångså affärsmässigt den medorganisationen attmogen-
-Gruppensbolagisering Jämför debatten AMUklarakan omen

kommitténs kommentar.höstenöverskott 1992,m.m.

BÖR MEDFÖRA ÖKADBOLAGISERING7.4
EFFEKTIVITET

motiv för bolagiseringeffektivitet inte uttryckligenOkad somanges
förslag.iregerin direktiv eller i AMU-styrelsensriksdagen, ensav

så organisationen börKommittén änd uppdraget dentolkar att nya
såväl -Gruppens verksamhetbidra till ökad effektivitet i ANIU som

arbetsmarknadsutbildningför ochmarknaderna
företagsutbildning.

ÄR ÖNSKVÄRDÖKAD KONKURRENS7.5
o KONKURRENSNEUTRALITETBOLAG GER KAD.

ökad konkurrensKommittén har i kapitel diskuterat behovet4 av en
förför arbetsmarknadsutbildning. Ettmarknaden argument

åstadkommabolagisering därför förbättradär att en
konkurrensneutralitet AMU -Gruppen och andra leverantörermellan

arbetsmarknadsutbildning. främst andra privataDet gällerav
i bolagsfomi.utbildningsanordnare driver verksamhetensom

också blir blir de juridiska ochGenom AMU -Gruppen bolag,att
jämförbarhetenekonomiska lika. innebär ökarregelverken Det att

konkurrensneutraliteten förstärks.och

arbetsmarknadsutbildning iAMV har i uppdrag upphandlaatt
utbildningsanordnare. -Gruppen harkonkurrens mellan olika AMU

övergången uppdragsmyndighet inga formellasedan till 1986
försteg framför andra dock lever de historiskaleverantörer,
bindningarna AMU-Gruppen AMVmellan och kvar.
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förordningenI for AMU -Gruppen SFS 19881076 attanges
AMU -Gruppens uppgift i första hand anordnaär att
arbetsmarknadsutbildning uppdrag AMV. Det har kommit attav
omtalas AMU -Gruppens leveranstvång till AMV. Innebördensom

AMU-Gruppenär skyldigär till självkostnad leverera denatt att
arbetsmarknadsutbildning AMV beställer. praktikenI har docksom
inte leveranstvångdetta s.k. präglat relationerna AMU-mellan
Gruppen och AMV.

I och med föreslårbolagisering kommittén den affärsmässigaatten
relationen mellan AMV AMU-Gruppenoch renodlas, och detatt

något leveranstvångtydligtgörs inte förekommer. enligtDetatt är
kommitténs uppfattning självklart bakgrund varje formmot attav av
leveranstvång motverkar fungerande konkurrens.en
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AMU-STYRNING AVSTATENS

SIGNALER TILLOCHBOLAGET

MARKNADEN

brytningsskedebefinner närvarande i-Gruppen sig förAMU ett
marknadsinriktadmyndighetsreglerade rollen ochdenmellan nyen

bådeförhållande i diskussionensigspeglarroll. Detta om
internastyrning istatsmaktemas och styrsystem.gruppens

uppdragsmyndighetenkommitténs uppfattningEnligt utgör som
dålig och i fleraform för verksamhetkonkurrensutsatt enen

ochgäller kontrollkompromiss detavseenden oklar när styrsystem,
viktigt sambanddärför itill affärsmässighet.incitament Det är att

övergången rollfördelningen mellanklargöra denmed till bolag nya
och bolaget.staten

mål öka konkurrensenOm dessutom harstatsmakterna attsom
både egenskap tilliAU-marknaden ställs krav ägarestaten avnya

Omarbetsmarknadsutbildning.beställareAMU -bolaget och avsom
måstedenna marknadflera aktörer ska lockas staten som

medkonkurrensneutralitet samtidigtbeställare iaktta som man agerar
långsiktighet marknadensenlighet med spelregler.och i

8.1 GLENUVA NDE

8.1.1 Bakgrund

budgetår underskott iredovisattidigareAMU-Gruppen har under
Särskiltarbetsmarknadsutbildning.försäljningen stort varav

förklarades avvecklings- och198990 vilketunderskottet attav
ingåttomfattning iomställningskostnader endast i begränsad

prisunderlaget.

årsdåvarande arbetsmarknadsministem redogjorde i 1991Den
prisför principen möjliga skallbudgetproposition lägstaatt om

arbetsmarknadsutbildning. Detta innebärtillämpas i försäljningen av
verkliga-Gruppens prissättning skall denAMU motsvaraatt

tillhandahålla inklusive direkta ochkostnaden för utbildning,att
indirekta kostnader avvecklingskostnader. Isamt
budgetpropositionen 199192100, bil. 11 markeras199192 prop.

princip ligga fast.denna skaatt

i199192 AMU -Gruppen redovisat överskott199091 och har
arbetsmarknadsutbildning.försäljningen av

[#4
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Enligt riksdagens beslut 198990100, bil.prop. 12, AU rskr.11,
får242 AMU -styrelsen, beslut regeringen disponerautan av

budgetårforöverskott varje motsvarande högst 3% omsättningenav
for främst budgetår.utjämning resultatet mellan olika Deav
ackumulerade får uppgåhärvid uppkommer tillreservema som
högst 10% omsättningen uttrycks balanserat överskott.av som

Enligt gällande föreskrifter AMU-Gruppenska som
uppdragsmyndighet sikt uppvisa nollresultat for helaett
verksamheten efter avkastningskrav. Mot denna bakgrundstatens

årshar 199192 överskott 425 mkr och det budgeterade
överskottet för 199293 mkr väckt uppmärksamhet400 ochca
debatt.

8.1.2 Regeringsuppdrag 1992i oktober

Regeringen denhar 29 oktober 1992 konsekvens densom en av
s.k. krisuppgörelsen ekonomin uppdragit till AMV och AMU-om
styrelsen

åtgärderatt vidta för minska kostnaderna för anordnandeatt
arbetsmarknadsutbildning, i syfte högreatt utav en

utbildningsvolym för anslagna medel. Detta skall ske utan att
avkall utbildningens kvalitet möjlighetengörs och till en
snabb anpassning till förändringar utbildningsbehovetav
arbetsmarknaden.

åtgärdernaAMU -styrelsen skall bidra tillverksamt kanatt
genomföras. Olika möjligheter till bättre resursutnyttjande
skall Bl.a. affirsmässighetenprövas. bör i

ingångnaupphandlingsförfarandet stärkas. Vidare bör avtal
föremåloch bli för omförhandlingar.över dettaIses

sammanhang erinras principen lägsta möjliga prisattom om
skall tillämpas i försäljningen arbetsmarknadsutbildning.av

innbärDetta bl.a. samtliga direkta och indirekta kostnader,att
inkl. ingåberäknade avvecklingskostnader, skall i
prisunderlaget. Pristillägg syftar till lönsamhet i AMU-som
Gruppens försäljning arbetsmarknadsutbildning, utöverav

fåravkastningskrav, inte tillämpas.statens

8.1.3 gavs revisionsrapport

Principen såvällägsta möjliga ovanståendepris icentralärom
beslut, i tidigare styrning AMU-Gruppen.statenssom av

såDefinitionen dock i praktiken inte enkelär den kansom synas,

l2-ll536
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frånrevisionsrapportframgår utdrag RRVsföljandevilket urav
1992-10-30

uppmärksammathar RRVSom tidigare nämnts
Enligt gällandeinom AMU-gruppen.prissättningen
uppdragsmyndighetföreskrifter skall AMU som-gruppen

bör dock observerasnollresultat. Detsikt uppvisa attett
förändrats sedanharför ANIUkalkylsituationen -gruppen

det gällerbildades 1986AMU när-gruppen
medHuvudavtalenarbetsmarknadsutbildningen.

planeringshorisont ochlänsarbetsnämndema hade treen
Idenutbildningen.för den delensvarade största av

kostnader ochsinaöverblickasituationen det lätt attvar
invändningar.självkostnadsprincipen kunde tillämpas utan

års försikt ellerHuvudavtalen sluts t.o.m.ettnumera
mindre delde alltmertid samtidigt utgörkortare avensom
väsentligtdärmedKalkylsituationen blirbeställningama.

snabbt kunnabehovosäkrare och det uppkommer attett av
avvecklingskostnader.täcka eventuella

redovisningssedfår enligt godawecklingskostnaderKända
frånsåledes avräknasbokslutet ochi samband medbokas upp

under hösten 1992Arbetsmarknadsverket haröverskottet.
beställningarnedskärningar i sinaöverraskande aviserat stora

avvecklingskostnaderbetydandevarförinom AMU -gruppen,
ha varitneddragningar inteuppkomma. Dessakan synes

iårsredovisningen styrelsemötetbehandladeskända när
övrigsamband meddärför iAMU-styrelsen börseptember.

årsredovisningen kändaförsökakomplettering angeav
åtgärderföreslå lämpligaregeringenavvecklingskostnader och

åtgärder minska dessaförkostnader ellerför täcka dessa attatt
kostnader.

prispolitikenKommitténs till8.1.4 kommentar

marginal dels förtillräckligmöjliga pris ochVad lägstaär attsom
dels förkonjunkturcykel,helavkastningskravklara överstatens en
svårtsåledesavvecklingskostnaderdelvis oförutsebaratäcka äratt
iperiod.administrativt för innevarande Förstberäknaatt rent

ovanståendekonj unkturcykel kanefterhand heloch översett en
svårt idetföljerkriterier utvärderas riktigt Därav ärsätt. attattett

användaekonomiskt rationelltinte självklartpraktiken, och att
prissättningenlöpandelägsta-pris-principen vägledning för densom

för uppdragsmyndighet.enens

års ochbedömning 199192 överskottKommitténs är att
förårs motiveradebudgeterade överskott i huvudsakinnevarande är



83

förväntadeklara omställningskostnader i samband medatt m.m.
övergången till bolag förväntadoch neddragning AMVen av s
efterfrågan två åren.arbetsmarknadsutbildning de närmaste

ingripande i prissättningenDen med krav omförhandlingtyp av
gällande avtal, redovisas, kan bara fungera iav som ovan en

ocksåmyndighetsverksamhet för vilken destaten garanterar
Någon sådanunderskott kan uppkomma. motsvarande garantisom

intebör utfärdas för AMU -bolaget möjligen förän temporärtannat
klara särskilt omställningar.beslutadeägarenatt av

måsteS ftet med driva verksamheten i bolagsforrn skapaatt attvara
sådanaförutsättningardana och ställa krav internatts

omställningsförmåga återkommandeinga förlusttäclcningsbidragatt
frånnormalt ska behövas ägaren.

ÖVERGÅNG8.2 TILL MARKNADSSTYRNING AV
AMU-BOLAGET

Direktiv lägsta-pris-principen avkall kvalitetutanom
åstadkommastyrfilosofi för försökarepresenterar atten

kostnadseffektivitet i myndighet.en

Bolagisering konkurrensutsatt verksamhet heltrepresenterarav en
styrfilosofi. Den bygger kostnadseffektivitet ochattannan

uppnåskvalitet bäst konkurrens och marknadsprissättning.genom
någotDe bägge olika styrfilosofiema kan inte förenas

meningsfullt väljaMan bör den eller den andra.sätt. ena

ochI med ställningstagandet till bolagisering AMU harav -gruppen
ocksåstatsmakterna valt helt form för verksamheten.att styraen ny

Bolaget blir bådeunderkastat regelsystem formelltnya
aktiebolagslagen informelltoch marknaden.

Enligt måstekommitténs uppfattning det fullständigt klartgöras att
AMU-Gruppens bolagisering syftar till införa affärsmässigaatt
styrformer i enlighet med marknadens spelregler. Det innebär att
bolaget i framtiden kommer arbeta medatt en ren
marknadsprissättning det gäller arbetsmarknadsutbildning.även när

åstadkomsKostnadseffektivitet sådanoch prisreducering under en
regim konkurrens. Arbetsmarknadens huvudsakliga uppgiftgenom
blir därför till marknaden för yrkesutbildningen bliratt attse en
effektiv konkurrensmarknad. Det innebär i sin styrningentur att av
hela bolagets innehållinriktning utifrånoch kommer ske vadatt

efterfrågarmarknaden villigoch betala tillräckligtär bra för.
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efterfråge- konkurrenssituationochgrundkommerBolaget attav
delmarknader,olikamarginaler förmed olikatvingas arbeta

utbildningsområden, Bolaget kommeroch avtalstyper.produkter att
ochfinns affärschanserdär detsig till verksamhetersöka en

avstå frånefterfrågan.långsiktigt kommerBolagetlönsam att
Såotillräckliga marginaler.verksamhetsfält bedöms gesom

Om inteför bolaget.regelsystemet ägarenfungerar det nya
bolagiseringenintemarknadsstyrning bördennaefterstävar

genomföras.

frånsåledes inflytande förskjutsinnebärBolagiseringen att statens
AMVStaten kommerbmtällarstyming.ägarstyming tillaktiv genom
hårdaställai denna egenskapkund och kanförbli bolagets störstaatt

blirupphandlas. Skillnadenden verksamhetkrav att statensom
blir detägardirektiv. Iställetdiktera avtalsvillkoreninte kan genom
harfråga förhandling där bäggeaffärsmässig parterrentom en

avstå från inte kommeravtal överensmöjlighet att omom man
ömsesidigt skäliga villkor.

verksamheteninflytandeväsentliga delen överDen statensav
eventuella andrafortsättningen AMV ochikommer utövasatt av

tjänster.statliga köper AMU-bolagetsorgan som

MABKNADENSTATENS SIGNALER TILL8.3

uppfattat intekommittén det,harSyftet med bolagiseringen är, som
ocksåAMU-Gruppenstyrformer förskapaenbart attutanatt nya

fungerande AU-för ökad konkurrens ochförutsättningarskapa en
marknad.

etablering AU-tillseriösa ska kunna lockasOm fler aktörer
beställarenden endarad kravmarknaden ställer det staten somen

marknad.denna

striktmåste iakttaAMV beställareförstadetFör staten ensom
och andradet bolagetkonkurrensneutralitet mellan e na

självagäller välutbildningsanordnare. Det s
offertförfråganupphandlingsförfarandet med m.m., som

ersättningar.avtalsformer och

måste för lönsamhetbeställaredet andraFör utrymmestaten gesom
många utvecklaför stimulera aktöreraffärschanseroch attatt nya
produkter.innovativa utbildningsformer och

tillräckligmåste erbjudaavtalsformeri sinadet tredjeFör staten en
långsiktighet för seriösa aktörerdet bli mödanför ska värt attatt nya

signaleretablering denna marknad. Deinvestera i statensomen
ovanståendedelsgivit marknaden hösten 1992,har genom
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plötsligaochuppseendeväckande storadelsregeringsbeslut, genom
istår uppenbartlän,vissaiAU-beställningamaneddragningar av

marknaden.tillaktörerflerlockaintressetmedstrid att

beställningardärförbörfjärdedet statens avFör
AMV.kanalerfler änkanaliserasarbetsmarknadsutbildning genom

Medetableringshinder.sigi enenda köpare är ettBeroendet enav
helaplötsligtrisk tappaattleverantörernasökarmonopolbeställare

också chanserna attminskarenda köpareMedmarknad.sin en
ärutbildningstjänster, ettinnovativa avsomför degehörvinna nya

konkurrensmarknad.medsyftena en
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ÄGARMOTIV9.

uAGARMOTIV9.1 OLIKA

alternativ forolikauppgift delsKommittén haft till prövahar att
dels underlättaAMU -Gruppen,äganderegionalt och lokalt att enav

privatisering.eventuell

organisationsformer harolika kategoriemasdekunna värderaFör att
motivenägarmotiv. Dessade olika tänkbarakommittén analyserat

måletförhållande med verksamheten.tilldiskuterats isedanhar
for demotivenbetydande skillnader mellanKommittén funnithar

ägarkategorierna.olika tänkbara

framtida tillföljande tänkbaraanalyserat ägareKommittén har
verksamhet-Gruppens nuvarandeAMU

sammanhållen landet ellerorganisation för helai formStaten, av-
tvåorganisation i eller flera bolaguppdelad

nuvarandeuppdelninglandsting, i formochKommuner avav en-
regionalt ägandelokalt ochorganisation i självständiga bolag

sammanhållenfortsattPrivatisering, dels i form enav-
nuvarandeuppdelning denorganisation, dels i form av en av

organisationen
övrigaföretag, delsprivatisering diskuterats delsFör har-

såsom arbetsgivar- ochbranschorganisationer,intressenter,
övriga organisationer.löntagarorganisationer samt

såväl olika privata intressenterKommitténs slutsats är statenatt som
målen utbildningsverksamheten.främjar forhar ägarmotiv som

till samvariationen mellankommittén tveksamDäremot är mer
verksamhetsmål landsting.för ochägarrnotiv och kommuner

ASTATENS GARMOTIV9.2

för handlarfunnit ägarmotivenKommittén har de starkaste statenatt
landet for klara kraveninfrastruktur helaöver attatt garantera enom

flexibel arbetsmarknadsutbildning.en
för-Gruppens infrastruktur har byggtsAMU att motsvaraupp

efterfrågan landet.i olika delar av

i grad beroendearbetsmarknadspolitiken högDen nuvarande är av
arbetsmarknadsutbildning. Irikstäckandeoch leverantörstor aven
många alternativatillräckligtdagsläget finns det knappast

AMU -Gruppensminskar beroendetleverantörer. Däremot av
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utbildningsmarknadfungerandeinfrastruktur i med växertakt att en
sådanpåskyndabeställningarfram. AMV kan sina engenom

utveckling.

tillhandahållaTill ägarrnotiv vidare hörakan attstatens en
industri-för företagsutbildning del ochinfrastruktur avsom en

många företag uppskattadnäringspolitiken. AMU -Gruppen är enav
finns detreguljära utbildningsmarknaden. dagslägetden Ipartner

kämområdealternativa inom AMU-Gruppensleverantörer
tillverkningsindustri, service-utbildning för och

transportnäringarna.

vidKommittén motiven för fortsatt statligt ägandeettattanser
övergången Kommittén avvisar docktill det bolaget starka.ärnya

tvåägande flera konkurrerandealternativet med statligt ellerett av
Skälet erfarenheten talar konkurrens mellanbolag. är att mot att

helstatliga till effektivitet konkurrensbolag skulle leda högre änen
mångastatligt privata eller jämfört medmellan och bolag,ett

privatakonkurrens mellan enbart bolag.

någraEftersom kommittén inte har funnit starka skäl för statligt
många självständigaägande bolag t.ex. 23 bolag motsvararsomav

utgått frånläns-AMU, kommittén det statliganuvarande har att
sammanhållenmed organisation. Omägandet bör synonymtvara en

fortsättningsvis ska uppgiften intebörägareäven attstaten vara vara
fortsattamed sig själv, för stabilitet i denkonkurrera utan att svara

verksamhetsområde,strukturutvecklingen AMU-Gruppensinom
dvs. AU- och FU-marknaderna.

ÃQARMOTIV FÖR9.3 KOMMUNER OCH
LANDSTING

Kommittén har funnit motiv till eventuelltkommunernas ettatt
i första samordning medhand handlarägarengagemang om

komvuxgymnasieskolan. samordning lokaler, utrustningarEn av
kostnadseffektiviteten ioch personal skulle kunna öka den samlade

också flerverksamheterna. En samordning skulle kunna ge
kommuner möjlighet gymnasieskola ellerutvecklaatt egenen

Många svårtgymnasiefilialer. har finansierakommuner attsom
snålautbyggnaden gymnasieskolan inom för kommunalaav ramen

budgetar och sneglar med viss avund AMU -enheten oftasom
förhållandevisupplevs resursstarka.som

motiv AMU-GruppensEtt kommunalt verksamhetärannat att se
för sysselsättningspolitik.kommunal närings- ochsom en resurs en

mångasituationI där andra ansträngningar inomkommunalaen
områdedetta har misslyckats sysselsättningskrisen förvärras,och

kan AMU -Gruppens förefalla intressantverksamhet ettvara
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alternativ. För kommuner inser utbildningens betydelse försom
bådenäringsutvecklingen, kanske saknarmen som

gymnasiumkomvux och kan inflytandehögskola, AMU-överett en
framståenhet intressant för främja den lokala utvecklingen.attsom

Om inte skulle kommunen inflytandeägarengemangannat ett ge
verksamhetens, därmed arbetstillfällenas,över och lokalisering.

Landstingets motiv till eventuellt i AMU-ägarengagemangett
Gruppen handlar motsvarande dels samordning medsätt, som en
vårdutbildningar folkhögskolor,och dels möjligtett nyttsom
instrument i regionalpolitiken.

Kommittén övervägande skäl talar kommuner ochatt motanser
landsting huvudägare till -GruppensAMU verksamhet. Detsom
främsta skälet kommunernas och landstingens ägarrnotiv inteär att
kan förväntas främja utvecklingen utbildningsverksamhetensav
kvalitet effektivitet.och

En viss konkurrens mellan uppdragsverksamheten i
komvuxgymnasieskolan och AMU -Gruppen har enligt kommitténs
bedömning förutsättningar sammanslagningstörre ökaän atten
såväl kostnadseffektiviteten utbildningskvaliteten inom desom

utbildningsområdena.bägge

Samtidigt några hållförekommer redan samarbete kringett
utnyttjandet bl.a. lokaler och utrustningar mellanav
komvuxgymnasieskolan och AMU-Gruppen. Denna typ rentav
affärsmässigt motiverat samarbete enligtkommer kommitténs
bedömningar fram, tilldels följd resursbristen iväxaatt spontant av
kommunala budgetar, dels till följd den ökande konkurrensenav
utbildningsmarknaden. Kommittén positivt utvecklingser en som
leder till ökad lokalt och affärsmässigt motiverad samordning. Det

intebör heller uteslutas kommuner landsting ioch begränsadatt
omfattning kan i verksamheten drivsägaresom som nu av
AMU-Gruppen. I synnerhet privatisering skullestörreom en
genomföras ändamålsenligtkan det bli överföra vissaatt
verksamheter till dåkommuner och landsting. Det gäller främst
verksamheter svåralämpar sig för privatisering och blirsom som

bibehålla i eventuellt kvarvarande statligt bolag.att ett

FÖR9.4 MOTIV PRIVATISERING AV AMU-
GRUPPEN

Huvudmotivet för privatiseringeventuell AMU -Gruppensen av
verksamhet enligt kommitténär bidra till fungerandeatt en
utbildningsmarknad med ökad konkurrens, kvalitet och
kostnadseffektivitet.
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Kommittén inte huvudmotivet förenligt medärattanser en
sammanhållenprivatisering dåorganisation. Staten skulleav en

hamna i beroendeförhållandemycket starkt till starktett ett
dominerande privat företag för klara beställningamaatt av

Åarbetsmarknadsutbildning. andra sidan bedömer kommittén
förutsättningarna för finna sammanhållenköpare tillatt en

småorganisation beroende företaget skulle bliomväntattsom
alltför beroende beställningar.statensav

Kommittén möjligheter till successiv privatisering delarser en av av
den nuvarande AMU-verksamheten i syfte öka konkurrensen ochatt
stimulera utbildningsmarknadens utveckling. Försäljningstakten är
emellertid beroende hur marknaden utvecklas.av

förutsättningEn för privatisering enligt kommitténsär uppfattning
verksamheten ipaketeras säljbara enheter kan väckaatt som

kompetenta köpares intresse. Kommittén varken läns-AMUattanser
eller AMU-centra-enheter säljbara i formär nuvarandeav
konglomerat helt olika svårtverksamheter. Det finnaär t.ex. attav
köpare till kombination och restauragutbildning.svets-en av

Kommittén genomgånghar gjort olika privatatänkbaraen av
ägarkategorier och analyserat deras relevans eventuell ägare.som ny

ocksåKommittén har diskuterat de olika kategoriemas motiv i form
vinstavkastning och inflytande. Kommitténs slutsats deär attav

intressanta ägarkategorierna de kan tillföraärmest som
verksamheten utvecklande kompetens och i huvudsak drivsen som

vinst-avkastningsmotiv.av

ÄGARE9.5 ALTERNATIVA PRIVATA

9.5.1 Andra utbildni

Andra utbildningsföretag tillförakan kompetens och har intresse av
öka marknadsandelar och vinst. De därför i föroch sigatt är

relevanta och eventuellt intresserade till privatiseradeägare
fråndelverksamheter AMU-Gruppen.

Gruppen andra utbildningsföretag ocksåbör denutgöra
företagsgruppering verksamhetsmässigt har de naturligastesom
beröringspunktema med AMU-Gruppen. Det kan nuvarandevara
konkurrenter eller företag i dag bedriver utbildningsverksamhetsom

AMU -Gruppens målgrunära marknader utifrånoch per, men som
sin kärnverksamhet skulle ägande AMU -enhetettse av n gon som

bakåtnaturlig integration framåteller i utbildningskedjan.en



spetsutbildningarnisch- ochtillhör motverksamheterDe som
delnågon dominerandeinteoch utgörmarknaderbestämda avsom

attraktivakanverksamhet attnuvarande mest-GruppensAMU vara
utbildningsföretag.för andraförvärva

medskeutbildningsföretag börtill andrautförsäljningeventuellEn
uppnås. kanAnnarsmålet ökad konkurrensbeaktande att omav

i detföretagvissakoncentrationbliresultatet gersomen ny
delmarknader.olikamonopolnärmaste

kunder inomAMU-Gruppens9.5.2
företagsutbildningsområdet

företagsutbildningsområdet ärkunder inom-GruppensAMU en
skaffahuvudmotiv kanägarkategori. Deras atttänkbar varaannan

beroendedeutbildningsverksamhet ärinflytandesig över somen
sådantmålet med attföretag kandessaFör ett varaengagemangav.

verksamhetendenrörutbildningskompetensintegrera egnasom
företagskultur.sinmed egen

utbildningsenheterderiktathärägarintressemöjligt ärEtt mot som
verksamhet.kundföretagensbranschmässigt ligger nära egen

dennaprivatiseringutförsäljning ellertorde motNormalt gruppen
-Gruppeninom AMUbolagbildandeförst krävakundföretag somav

specialiseringarbranschmässigaochde kompetens-formerar som
företag.för dessaintressekan avvara

lederverksamhetensvårigheten värderaRisken är attattstorannars
dåliga föraffärerförtill staten.

AMU-delarvill integreramedvetetkundföretagdeFör avsom
dettasjälvklartintedetverksamhetsin ärmed attverksamheten egen

ocksåHär kandotterbolag.delägthel- ellerviaska ske ett en
deniutbildningsverksamhetenintegrationfullständig egnaav

bolagetinomutbildningsenheti form attverksamheten varaenav
från AMU-utbildningsföretagavknoppatförvärvföredra. Ett ettav

andramedtillsammansmotiverasdäremotGruppen kan att manav
skapai tillsammansfördelari branschenkundföretag att enser

verksamhet.sinförrekryteringsbasochutbildnings-gemensam

små, nationellaföretag,allaförArbetsmarknaden nästan stora som
lokalaPrivatiseradebegränsad.geografisktexportinriktade, äreller

i lokalaföretag detdärför tjänakanAMU -centra grupper av
goda lokalafall,i de flesta-Gruppens,AMUnäringslivet.

för detgrundutbildningar, kanindustritekniskaförankring med bl.a.
tillgodoseförmotiveranäringslivet ägarengagemang attlokala ett

kompetensnivåarbetsmarknadensden lokalaoch attgarantera
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upprätthålls. sådan ocksåEn utbildning skulle medföra möjlighet till
anpassning införsnabb de strukturella förändringar i industri-en

och företagskulturen kommittén pekar i kapitelsom

Vissa industriföretags intresse bygga verkstadsskolor kanattav upp
i detta fallasammanhang väl med privatisering ellersamman en
avknoppning AMU-enheter. Kommitténs bedömning dennaär attav

privatisering det adekvata och närliggande alternativetär mestsenare
ingåvad gäller kundföretags intresse i AMU-ägareattav som

Gruppen.

går håll.Huvudtrenden för närvarande företagenDvs.motsatt att
sinaavvecklar utbildningsavdelningar för denkoncentreraatt egna

någraorganisationen till den producerande kämverksamheten. I fall
frånhar AMU -Gruppen övertagit utbildningsavdelningar företag.

viktigEn invändning företagen dessutomägare ärmot attsom
erfarenheten talar för kundinflytande leverantören iöveratt ett
egenskap sällan främjar verksamhetsutvecklingen.ägare Detav
gäller i synnerhet ägarintlytandet platser iutövasom genom
styrelsen.

Ett denna ägarkategori företagen i ökadärannat argument mot att
utsträckning betraktar utbildning företagsstrategisksom en resurs.
Det innebär det blir allt mindre intressant ägaatt att ett
utbildningsföretag tillsammans med konkurrenterna i branschen.
Antingen kommer därför troligen eftersträva utbildning iattman

regi eller affärsmässig relation till leverantör ärrentegen en en som
utbytbar.

Små9.5.3 och medelstora företag

småDet inte rimligt för och medelstora företagär byggaatt upp en
utbildningskapacitet. Det kan därför finnasegen

intressekombinationer mindre företag kan intresseradeav som vara
utbildningsföretag företagenäga T.ex. skulleatt ett gemensamtav

inom län kunna äga arbetar medett en gemensam resurs som
marknadsutbildning eller introduktionsutbildning för nyanställda.

småAven motiven kan goda för och medelstora företag attom vara
utbildningsföretag det kommitténs bedömningärettsamman om

svårdenna ägarkategori någonblir i praktiken formera tillatt att mer
betydande AMU-enheter.ägare av
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komed9 För etter e se0

enligtägarkategoriemaprivata ärintressantadeEn mestav
-Gruppentillföra AMUföretag kanuppfattningkommitténs ensom

utbildningsverksamheten.utvecklarkompletterande kompetens som

exempelEtt
inriktningutbildning medspeciell-enhetenbedriver AMUEslövI en

Innehållet handlarAcademy.Travelarbete i resebranschen
kurslokaler finnsvia terminaler. Ibiljettbokningbl.a. m.m.om
bokningssystem.branschensuppkopplade tillterminaler ärsom

ägarkategori,tänkbarkundföretagenEnligt ärresonemanget enovan
resebyråder tänkbarreseföretag. Enoch andradvs. annan

älvautvecklingarbetar medägarkategori företagär avsom
dataföretakanbokningssystemen. Det attett genomsomvara

olikautbildningsverksamhet kanbedriva uppnegen
till utvecklaimpulserUtbildningen kansynergieffekter. attt.ex. ge

Omvänt kan kunskapenanvändarvänliga systemensystem. ommer
i utbildningen.effektivitetfrämja kvalitet och

finnas företagkan detPå i exempletmotsvarande sätt somovansom
utbildning kompetenstillföra AMU-Gruppenskan genom

från andra branscher.tvärkopplingar helt

9.5 lä e

småskalig begränsadform och mediUtbildning kan bedrivas
utbildningsmarlmad medfungerandekapitalinsats. Om enen

troligt del AMU-fram dethygglig lönsamhet ärväxer att aven
företa ande.utveckling tillväljGruppens personal egeter en

från för dankonsultbranschen talarErfarenheterna att en s
till dynamikinnovationer ochutveckling bidra tillkan

marknaden.

försökadärför undvikabör-bolaget, ochAMU ägare, attstaten som
vidEventuellt kanlåsa fast anställda önskar statenstarta eget.som

bildandetsidan ANIU -bolaget uppmuntrarent nyaavavav
sådan verksamhet skullesmåföretag anställda.bland tidigare En
avvecklingsmyndigheten.för den s.k.bedrivas inomkunna ramen

vissapersonalövertagandebedömningKommitténs är att av
mångfald ochfrämjautveckling förintressantverksamheter är atten
nuvarande-GruppensAMUdynamik marknaden. Med tanke
områdenrelativt kapitaltungakämverksamhetema inomprofil med

privatiseringkommitténdock inte atttror genom
någon under deomfattningpersonalövertagande kan större

åren.närmaste
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9.5.6 Branschorganisationer

Branschorganisationer tänkbar ägarkategori drivsär en som av
inflytandemotivet. branschorganisationerFlera och driver i dagäger
utbildningsverksamhet för medlemsföretagen.

Flera branschorganisationer har samarbete med AMU-näraett
Gruppen och redan inflytande delarutövar överett stort av
utbildningsverksamheten. fortsättningEn och utveckling dettaav
samarbete enligt kommitténs uppfattning önskvärd. kanär Det bl.a.
handla skapa genomarbetade branschutbildningsprogram medattom

framförhållning.god För det krävs bl.a. behovsanalyser sintarsom
utgångspunkt i branschens frontlinje.

Begränsningen i branschvis privatisering AMU -Gruppen är,en av
gränsdragningen mellan branscherna de strukturellaatt pga.

förändring genomgår,arbetsmarknaden helhet kansnabbtsom som
sådanbli onaturlig. Dessutom kan struktureringen av

svåra inlåsningseffekterorganisationen skapa gränsdragningar och
knappast förenliga med effektivär arbetsmarknadsutbildningsom en

och företagsutbildning. Detta hindrar självfallet inte att
ingåbranschorganisationer i vissa fall kan ochägaresom vara

pådrivande i skapandet effektivare arbetsmarknadsutbildning.av en

Kommitténs någotbedömning det för närvarande inte finnsär att
frånintresse branschorganisationernastörre sigatt engagera som

till delar AMU-Gruppen. Huvudtrendenägare tycks i likhet medav
vad gäller för kundföretagen branschorganisationernaattsom vara
koncentrerar sig kämverksamheten och efter minskasträvar att
den kringverksamhet till vilken utbildning ofta räknas.
Det kan dock inte uteslutas vissa branschorganisationer skulleatt

bådekunna intresserade och kompetenta till delarägarevara av
AMU-Gruppen. För säljkonstruera bara enheter krävs dockatt
enligt bådekommitténs bedömning omstruktureringen av
nuvarande verksamhet och koncentration till vissaen

utbildningsområden.branschspecifika

9.5.7 Arbetsgivar- och löntagarorganisationer

En tänkbar ägarkategori arbetsgivar- ochärannan
löntagarorganisationer. De har haft ägarliknande ställning i denen
nuvarande AMU-Gruppen såväli form styrelserepresentationenav
centralt i läns-AMU. AMU-Gruppen någotfungeratharsom som av

utbildningsfrågorneutral plan för intresse mellangemensamten av
arbetsgivar- och löntagarorganisationer.
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LO,i styrelsernafortfarande medfinnslöntagarorganisationema
TCO iLO och läns-ochcentrala styrelsenSACO i denTCO och

AMU-styrelsema.

övrigasåväl styrelser,AMU-Gruhoppade dockSAF sompensav
SAF-fall har dockfr.o.m 1992. Istatliga verksstyrelser ngam

fristående medledamöterledamöterna ersatts av
SAF-tidigareflera fallnäringslivsförankring i samma som

ledamot.

intresseorganisationerprincipenbevekelsegrundSAF attomvars
enbartmyndighetsstyrelser,beslutandeiinte bör utanrepresenteras
slopabeslutatrådgivande funktion. Riksdagen harha attsenareen
inommyndighetsstyrelserstatligai vissaintresserepresentationen
degällerarbetsmarknadsområdet 199192123. ställetIprop.

sesammansättningmyndighetsstyrelsemasförriktlinjernaallmänna
rskr.KU 29,19868799,prop.verksledningsbeslutetdet s.k.

något intresseallmäntintedetInnebörden i beslutet är att226. är att
iför olikaverksstyrelsernarepresentativitet ieftersträva grupper

frånskillnadtill-Gruppen harinom AMUsamhället. Styrelsema
vadinte förändrats sätt äni AMS dockstyrelsen ännu annat av

beskrivits.ovansom

AMU-löntagarorganisationerarbetsgivar- och ägareFör avsom
fördensammasituationen iGruppen är settstort som
gränsdragningarsvårigheter medbranschorganisationer vad gäller

ochgenerella rollinlåsningseffekter. intressentersDessaoch mera
hela ellersvårt naturligademdet ägareintresse gör att avse som

AMU-Gruppen.delar av

kommitténsmålkonflikter enligtskaparNaturliga intresse- och
Detaktivtför ägarengemang.uppfattning problem gemensamtett
Omsammanhållen uppdelad AMU-Grupp.både och iigäller enen

möjligenskulleorganisationbranschindeladAMU -Gruppen gavs en
inte hellerfrån bli intressant. Menägarengagemangparternaett mer

marknadsanpassade ochtill denorganisation bidradan skulleen s
eftersträvas.arbetsmarknadsutbildningeffektiva som

arbetsgivar- ochbedömningKommitténs är att
intresseradesärskiltnärvarande inteförlöntagarorganisationema är

inom dessaAMU-Gruppen. Aveniägarengagemangettav
tillkoncentrationhuvudtrendenorganisationer är en

kämverksamheten.

varitlöntagarorganisationema hararbetsgivar- ochmedSamarbetet
innebärför AMU-Gruppen. Däremotbetydelsestorav
något juridisktstyrelsen inte harmyndighetsorganisationen att

iAgaransvaretmening. utövasi aktiebolagslagensägaransvar
exekutivtregering riksdagmyndigheterna och samt avav

dubbla rollernadekonflikten mellangeneraldirektören. bl.a.Det är
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å sidan för förintressebevakning denatt ena svara egna
åorganisationen och andra sidan regeringensförlängda iutgöra arm

myndigheten motiverade SAF avhopp styrelserna.som s n

Enligt kommitténs bedömning bör arbetsgivar- och
rådgivandelöntagarorganisationemas och intressebevakande

förhållandefunktioner i till AMU-Gruppens olika fullföljas.organ
Däremot betraktar inte kommittén dessa organisationer särskiltsom
intressanta eller lämpliga ägare.

Övriga9.5.8 företagsorganisationer, m.fl.

Utöver de uppräknade ägarkategoriema finns det olikaovan
tjänsteföretag, bådeorganisationer, institut kanetc. som vara
intressanta samarbetspartners och eventuellt tänkbara ägaredelägare
till AMU -Gruppens verksamhet. Som exempel kan nämnas
ingenjörsvetenskapsakademins för tekniker-engagemang
utvecklingen och innovationsverksamheter i eller formsom en annan

kopplade till högskolorna.är

FÖRSLAG9.6

9.6.1 En dubbel utvecklingsstrategi

föreslårKommittén dubbel statlig utvecklingsstrategi för AU-en
marknaden.

Bevara basen i AMU-Gruppens nuvarande infrastruktur attgenom
behållatills vidare sammanhålletdel verksamheten istor etten av

statligt bolag.

Stimulera utvecklingen privat utbildningsmarknadav en genom
beställningspolitiken för arbetsmarknadsutbildning och genom en
stegvis privatisering delar AMU -Gruppens verksamhet. AMU-av av
Gruppen kan bidra till aktiv strukturutveckling inomen
utbildningsbranschen.

Utvecklingen bådefungerande utbildningsmarknad stimulerasav en
fortsatt spridning upphandlingengenom en av av

arbetsmarknadsutbildning till fler leverantörer och stegvisgenom en
privatisering delar AMU -Gruppens verksamhet.av av
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BOLAGISERINGS-10. OLIKA

FORSLAG TILLOCHALTERNATIV

AMU-BOLAG

SAMMANHÅLLEN UPPDELADELLER10.1
ORGANISA ION

kravetmöjligtfunnit det börKommittén har att motsvaraatt vara
arbetsmarknadsutbildningkostnadseffektivmåluppfyllande överoch

sammanhållen företagsorganisation t.ex.dels medhela landet, en
fungerandemeddels siktnuvarande AMU-Gruppen, ensom

består många självständigautbildningsmarknad avsom
utbildningsanordnare.

sammanhållen dominerandeNackdelarna med en
bl.a.utbildningsanordnare är

yrkesområden därbransch- ochkonkurrens inomOtillräcklig-
fall hardominerande, och i vissaAMU-Gruppen starktär

monopolliknande ställning.
otillräckliggrund konkurrenskostnadseffektivitetLägre av-

därmed lägreproduktutveckling, ochochinnovationerFärre-
måluppfyllelse arbetsmarknadsutbildningen.inomkvalitet och sämre

-Gruppen inuvarande AMUdenNackdelarna med uppdelning aven
självständiga enheter bl.a.är

infrastrukturharenskild utbildningsanordnareIngen somsom en-
landet.utbildningar hela Detsamordna olika överklarar typeratt av

volymökningsnabbvid behovkan skapa problem t.ex. avav
bristyrkesutbildningar börarbetsmarknadsutbildning vid som

hållolika i landet.bedrivas parallellt
utbildningsmarknadenMånga i vissa fall kortlivade aktöreroch-

svårare hittablir rätttransaktionskostnadema. Detökar att
de olikautvärderaför behov, ochutbildningsanordnare rätt att

Svårighetema offerter kan hämmaämföra olikaresultaten. att
kostnadseffektiviteten.måluppfyllelsen och eller verkap

standardutbildningar kanUtvecklingskostnaderna för olika typer av-
mångamåste olikaiutvecklingsarbetet ske parallelltbli höga när

företag.

sammanhållen AMU-fortsattVarken alternativet med en
älvständigaflera aktörerorganisation, alternativet medeller

kommitténs uppfattning allaenligtutbildningsmarknaden, löser
kostnadseffektivorganiseradet gällerproblem när att en

landet.arbetsmarknadsutbildning i hela
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10,2 KONCERN MODERBOLAGMED OCH
DOTTEEEOLAG

bolagiseringEn i nuvarande struktur i formstort settav av en
koncern med moderbolag dotterbolagoch det alternativär som
åstadkommer minst övergångendramatik frånvid själva
uppdragsmyndighet till bolag. samtidigt,Det enligtär kommitténs
bedömning, det alternativ bäst till den befintligatarsom vara
ledningskompetensen från den nuvarande organisationen och som
samtidigt skapar god grund för vidareutveckling.en

Kommitténs bedömning därförär alla de tänkbara fortsattaatt
utvecklingsstegen enklast utifrångenomförs strukturen
moderbolagregionala dotterbolag. övergång frånEn direkt
nuvarande myndighets- någotoch länsstruktur till önskvärt steg 2

sig betydligt komplicerat. Däremot kommitténter denattmer anser
nuvarande länsstrukturen inte kommer ändamålsenlig. Detatt vara

bådegäller vid fortsatt sammanhållen organisation och viden
alternativet med uppdelad organisation med andra Främstägare.en

marknadsanpassningsskäl också kostnadsskäl föreliggerav men av
enligt kommitténs uppfattning behov omstruktureringstörreav en av
organisationen åren.under de närmaste

L0.3 QVISIQNALISERA BOLAG

Det alternativ kan förefalla naturligt med tanke behovetmestsom
fortsatt omstrukturering, bilda endaär bolag i vilketatt ettav

nuvarande läns-AMU bildar divisioner.starka I stort sett samma
befogenheter kan, så önskar, till divisionema tillom man ges som
dotterbolagen i koncern.en

Alternativet har haft den fördelen det bolagsjuridisktstora att
underlättar den fortsatta omstruktureringen. Alla förändringar kan
skötas internt i bolaget. Det först vidär eventuell privatisering som

bolag behöver bildas.nya

Alternativet med ocksåenda bolag föredraär önskarett att statenom
privatisera sammanhållen AMU-organisation. Kommitténen anser
dock inte privatisering AMU-Gruppen i sin helhetatt ären av
önskvärd se bl.a. diskussionen kring ägarmotiv och diskussionen

utbildningsmarknaderna.om

Enligt kommitténs uppfattning har alternativet med enda bolagett
månganackdelen läns-AMU skulle tolka signalenatt som
förhållandecentralistisk. I till förväntningarna ökat regionaltettom

därför risken sådanär organisation missuppfattas.stor attansvar en
Det kan i sin leda till den lokala initiativ- ochtur att

7 12-1153
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delEnorganisationen försvagas.nuvarandei denutvecklingskraften
länsnivå kommaförmodligenkan attnyckelpersonemaav

bliralternativetför bolagetsitt fortsattaöverväga omengagemang
delKommittén bedömerför dotterbolag.division i stället att aven

utvecklingen skullefortsattaför denstrategiska kompetensenden
riskeras.kunna

SJÄLVSTÄNDIGAHOLDINGBOLAG MED10.4
BOLAG

nuvarande läns-möjligheten göravidareKommittén har övervägt att
konkurrerandesjälvständiganågon indelning tillalternativellerAMU

sammanhållet holdingbolag.för löstinombolag ettramen
genomförandetfortsattafunnit detdockKommittén har att av

organisation-GruppensAMUutvecklingenstruktureringen och av
får inteHoldingbolagkoncernledning.starkrelativtkräver varaen

resultatenheternacentralabl.a. derörelsedrivande. innebärDet att
delverksamhetsinfortsättaskulle kunnafinns inte som ensom nu

förresultatutjämningförReglernakoncemledningen. m.m.av
-Gruppensför AMUlämpligamindredessutomholdingbolag är

felholdingbolagfunnit ärKommittén harbehov. att
AMU-Gruppen.förOrganisationsform

STÖRRE OMSTRUKTURERING AV10.5 EN
LANSINDELNINGNUVARANDE

tillmöjligheternavärderaförsöktmedKommittén har öppna ögon en
iindelningenlänsbaseradenuvarandedenomstruktureringstörre av

både alternativetförgällerbolagiseringen. Detsamband med
syftedivisioner. dettaIbolag medför alternativetochmoderdöttrar

geografiska strukturer,alternativavikommittén dels diskuterathar
affärsområden utbildnings-iindelningolika formerdels av

verksamhetsområden.

i huvudsaknuvarande,svårt förinomvisat sigharDet att ramen
åstadkomma rikstäckandetillförlitliglänsvisa, rapportsystem

ochkompetenslönsamhet,kostnader, intäkter,information om
utbildningsområdena.affärs- ochmarknadspotential för de olika

kapitel 11.gjorts seuppskattningar har dockVissa

omstruktureringar kommerKommitténs slutsats större attär att
marknadens krav.åren för mötainom debehövas närmaste att

för, ellertillräcklig kunskaphaftvarkenKommittén har dock anser
denstrukturförslag till heltutformasin uppgift,det ettatt nyvara

utredningsarbetet.förtill budstidkorta stsom
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Kommittén inte heller tiden för helt denär övergeatt attanser mogen
därförnuvarande länsstrukturen. Enligt kommitténs uppfattning bör

det frihet flexibeltbolaget successivt och utvecklastor attnya ges
den i utveckling.strukturen takt med marknadensnya

FÖRSLAG10.6 AMU-BOLAGTILL

föreslår övergången frånKommittén uppdragsmyndighet tillatt
bolag form bildande moderbolag ochkoncern medsker i av av en

föreslåsdotterbolag. nuvarandeDotterbolagen bygga i stort sett
föreslårlänsorganisation. Kommittén moderbolaget därefteratt ges

frihet genomföra de omstruktureringar bland dotterbolagen äratt som
affárs- och marknadsmässigt motiverade.
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AFFÄRSIDE OCH11.
UTVECKLINGSSTRATEGI

FÖRUTSÄTTNINGAR11.1

medarbetsmarknadsutbildningåren andelenkanUnder de närmaste
siktförminskaförväntasLANmed AMVavtal attlängre svara

hängerverksamhet. Detta-GruppensAMUmindre delför aven
AwVzsförändringarvaraktigastrukturella ochmed avsamman

konjunkturmässigautsträckningmindreiupphandling och beror
skönjas.riktningi dennatendenserRedan kanvariationer. nu

kan-Gruppenoch AMUlånga AMVavtalen mellantill deskälEtt att
eftersträvasrollfördelningden klarareminskaförväntas är som

arbetsmarknadsutbildninå upphandlingensidanmellan enavena
utbildningen. Förå andra sidan leverantörernaoch att enuppnav

förväntasmed konkurrensarbetsmarknadsutbildningeffektivare mer
arbetsmarknadsutbildning i störreköpaLAN eftersträvaochAMV att

AMU-Gruppen. Deutbildningsanordnare änutsträckning andraav
kommermarknadsmässiga relationernaaffärsmässiga och att

andraoch-GruppenAMUmellanrenodlas. Konkurrensen
ökar.utbildningsarrangörer

framtidaför denstrukturell betydelseAv större
individensenskildeutveckling denarbetsmarknadsutbildningens är
kvalificeradanpassad ochindividuelltökade kravföretagensoch

lqavställakvalitet. kommeryrkesutbildning hög Detta att storaav
AMU-Gruppen.både ochAMVförändringanpassning och

arbetsmarknads-upphandlingenföraLANsAMV och strävan utatt av
exempelarbetsförmedlingarna AF ärtillutbildningen ett en

krav.sådan marknadensanpassning till nya

avtalsperioderlängreutbildningsplatser underVolymupphandling av
gradökadotidsenligt. Istället kommersig alltmerter aven

avgörandeanpassningsformåga bli heltindividuellflexibilitet och att
tillhandahållerdensåväl upphandlarför den somsomsom

mindreiArbetsmarknadsutbildningen kommerutbildning.
med fastabestå standardiserade kurserutsträckning att av

Arbetsmarknadsutbildningenutbildningsplatser. som en
minskar.volymbaserad verksamhet

privatafri förmarknadenbeslutet släppaplaneradeDet att
arbetsmarknadsutbildningenpåverkaarbetsförmedlingar kommer att

branschglidningblirutvecklingnaturligEnoch dess aktörer. en
arbetsförrnedlande rollen. Idenutbildningsutövande ochmellan den
företagsinriktad ochutvecklingsynnerhet kommer mot meren
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företagsförlagd utbildning, inom den traditionellaäven
arbetsmarknadsutbildningen, leda till utbildningsföretagenatt att
också blir arbetsförmedlare.

Som tidigare spelar den direkta företagsutbildningennämnts
fortfarande mindre i -Gruppensroll AMU verksamhet.en
Volymmässigt företagsutbildningen för 10% den totalasvarar ca av
verksamheten. Däremot foretagsutbildningen den del AMU-utgör av
Gruppens verksamhet ekonomiskade bästa resultaten. Avsom ger
AMU-Gruppens förresultat 199192 svarade företagsutbildningen
för 20%.ca

Resultatmässigt långakan därför den LAN-utbildning medsägas att
avtal för relativt liten del resultatet, dentrots attsvarar en av
volymmässigt för 60% AMU -Gruppensöver verksamhet.svarar av
LAN-utbildningen i kortare tilläggsavtal däremot relativt högreettger
nettoresultat. direktaDen företagsutbildningen relativt försettsvarar
det bästa nettoresultatet.

långautvecklingI där avtal med AMV och LAN med kortaersättsen
frånbeställningar arbetsförmedlingarna ökar kraven flexibilitet i

AMU -Gruppens organisation låndramatiskt. Möjligheten iktigtatt
planera investeringar, personalstyrka och lokaler försvm.m. ras
samtidigt möjligheterna till marknadsmässig prissättningsom mer av
arbetsmarknadsutbildningen ökar.

Den marknadssituationen kommer for den bolagiserade AMU-nya
Gruppen kräva klar affärsidé och marknadsstrategi.att en

Genom frånAMU övergår-Gruppen myndighet till bliatt att attvara
bolag renodlas rollen flera aktörersom en av
utbildningsmarknaden. Oaktat hur den framtida ägarbilden i ANIU-
Gruppen kommer formas bör enda siktkortägareatt staten som
ställa och tydligare krav AMU-Gruppen. Genomnya
bolagiseringen ska verksamheten bedrivas kommersiellt, med
lönsamhets- avkastningsmål,och konsolideringskrav och effektivi-

fråntetskrav. målAvkall kommersiella principeroch skulle motverka
bolagiseringens försvårasyfte och framtidaeventuell privatiseringen

hela eller delar verksamheten.av av

AMU -Gruppen bedriver i dag utbildning inom mycket brettett
område, tyngdpunkten i områdenaäven verksamheten liggerom
tillverkningsindustri, samfärdsel och service. En alltmer
konkurrensutsatt utbildningsmarknad kommer affärsmässiga skälav
kräva ökad koncentration och mindre diversifiering moten av nya
affärsområden. Samtidigt efterfrågan bådekommer
arbetsmarknadsutbildning företagsutbildningoch rikta sig alltatt mot

kompetensområden.bredare
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verksamhet-GruppensAMUPå diversifreringenhar avsenare
snabbttill denmed hänsynbedömningKommitténs ärökat. att

långaandelmindremed bl.a.marknadssituationenförändrade en
uppstramning ochökadfrämst AMV kräverhuvudavtal med en

deKoncentrationverksamhet.-Gruppensavgränsning AMU motav
ochstyrkaAMU-Gruppensområden otvedtydigti dag utgörsom

måsteandra aktörerkonkurrensfördelrelativa gentemot
Andraaffärsutvecklingen.ioch prioriterasvidareutvecklas

mindrespelarverksamhetAMU-Gruppensförverksamheter ensom
-Gruppensdel inom AMUnaturliginteroll eller utgör ensom

avveckling ellerkompetensområde, förblir förem lbör
utförsäljning.

kärnverksamhet-Gruppensbedömning bör AMUkommitténsEnligt
utbildningutbildningindustritekrtiskhandi första samtutgöras av

transportsektorema.för service- och

ingår främstverkstadstekniska utbildningenindustriella- ochdenI
telekommunikation. Dennaplåt- elektronik, ochsvetsutbildning,och

medanarbetsmarknadsutbildningen,61%försektor ca avsvarar
På8%.för varderatransportsektornservice- och svarar

ochindustriell-medkämverksamhetenföretagsutbildningen intar
ocksåsamfärdselservice ochverkstadsteknisk utbildning, en

dominerande roll.

områden där AMU-dekoncentration verksamhetenökadEn motav
insatser ochökadekomparativa styrka innebärsinGruppen i dag har

både befintligaambitionsnivå affärsutvecklingvad gällerhöjd moten
marknadsanpassadökad ochmarknader. Enoch mernya

både befintliga delaraffärsutveckling innebär att avnu
delar skapas.ochavvecklaskämverksamheten att nya

betydandeharAMU -GruppenKommitténs bedömning är att
marknadsledande rollbibehålla sinutvecklaförutsättningar ochatt

kärnområden.inom sina

minsti dag volymFöretagsmarknadsutbildningen motsvarar en
Samtidigtinom företagen.genomförsmdkr. 70%25 Nästan vet

sinavvecklaeftersträvarföretagen alltkommittén attatt egenmer
utnyttjagradiför i stället högreutbildningsverksamhetinterna att

utbildning.för sin internaprofessionell kompetensextern

skapandet ochförförutsättningarna90-taletUnder kommerresten av
bibehållandet konkurrenskraftindustrissvensk enav

specialiserad marknad avgörasinternationellt alltmer att av
områdeninom degäller i synnerhetarbetskraftens kompetens. Detta

kärnområden.s.k.i AMU-Gruppensdag utgörsom
ökadteknikutvecklingen och kravenFörändringstakten,

arbetsinnehåll ochenskildeskontinuerligt denproduktivitet förändrar
efterfrågan kompetensutvecklingen.därmed
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efterfråganlåta företagsutbildningens krav ochGenom den direktaatt
-Gruppens verksamhetför inriktningen AMUbli vägledande av

nivån arbetsmarknadsutbildningenkvalitativakommer, dels den
utbildning ochindustrins framtida behovhöjas, delsatt av

samtidigt riskenHärigenom minskaskompetensutveckling klaras.att
för s.k. stigmatiseringseffekter.

marknaden visar enligtAMU -Gruppens image och profil
skiljelinje iavgörandekommitténs undersökning splittrad bild. Enen

går respektiveuppfattning de enskilda företag har,mellan intesom
utbildnings--Gruppensdirekt erfarenhet AMUhar, egen av

genomgått utbildning anordnad AMU-verksamhet. De avsom
företagsutbildningför harGruppen anlitat AMU-Gruppeneller som

i utbildningenpositiv AMU-Gruppen. Kvalitetenofta bild aven
för-Gruppens betydelse och rollbedöms ofta hög och AMUsom

understyrks.arbetsmarknadenkompetensutvecklingen den breda

återfinns ofta inteattityd bland demEn somannan
MångaAMU-Gruppen.erfarenhetsmässigt stiftat bekantskap med

Mångafrån likhetsteckeninte skilja AMU -Gruppen AMV.kan sätter
arbetsmarknadsutbildning förAMU-Gruppen ochmellan

bedriver-Gruppensaknas AMUproblemgrupper. Kunskap attom
utbildningsprogram,utbildning direkt till företag med breda

anläggningar.modulsystem modernaskräddarsydda och

OCH NAMN11.2 PROFIL IMAGE

företaget käntBetydande insatser behövs för göraatt mera
företagsmarknaden.

fråganmarknadspositionviktig faktor för AMU-GruppensEn är om
stigmatiserings-marknaden skapar s.k.myndighetens image och profil

också fråganeffekter. eventuelltI detta sammanhang har ettom
aktualiserats.namnbyte i samband med bolagiseringen

frågan profil,bedömning AMU -GruppensDen avgörande för av
frågan huruvidaimage och eventuellt namnbyte börett varaom

faktiska föreligger för den individstigmatiseringseffekter som
år Kommitténs iakttagelserutbildning i AMU-Gruppen.genom en

sådana enskildetyder föreligger. flera fall har denIatt somp
genomgått dettaarbetsmarknadsutbildning i AMU upplevtsnarare

tillgång sökande arbetebelastning i samband medänsom aven en
frånerhållitsjämfört med motsvarande utbildning hade en annanom

och privat utbildningsanordnare.
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Också -Gruppenserfarenhet AMUbland företag inte har egen avsom
frånkursintyg AMU-indikationerutbildning finns det klara att ett

objektivt meritvärde för denGruppen inte alltid ettges
Från många framförts uppfattningen förföretag hararbetssökande.

Graden omfattningenutveckling nödvändigt. ochnamnbyte äratt ett
svårstigmatiseringseffekten bedöma. Men kunskapenär attatt omav

för olika profil- ochden finns i viss omfattning talar atten
marknadsskapande insatser bör vidtas.

namnfråganKommittén för sin handlarkonstaterar del att om en
imarknadsinvestering antingen i det nuvarande ellernamnet ett

frågatill denna krävsalternativt ställningstagandeFörnytt namn.
form särskildytterligare beslutsunderlag i av en

Namnfrågan därför bedömasmarknadsundersökning. bör
affärsmässig grund interimstyrelsen elleroch hanteras avav
ordinarie för bolaget.styrelse

11.3 ORGANISATIONEN

riksomfattandeAMU -Gruppen kännetecknas i dag av en
länsorganisationer, ochorganisationmed huvudkontor och 23ett

i den nuvarandefasta utbildningsanläggningar. Verksamhetenrn nga
långt-Gruppen deoentraliserad det reella añärsansvaretAMU ochär

Produktioneni dag i grad delegerat till länsorganisationerna.högär
utbildning försäljning- ochsker i arbetslag, medanav

utformning varierar starktmarknadsorganisationens inriktning och
de olika länsorganisationerna.mellan

helaAMU -Gruppen bedriver allsidig utbildningsverksamhet överen
landet. Utbildningsutbudet kännetecknas i korthet dels allmäntettav

kämområdena såsomdominerat yrkesinriktadbasutbud av
verkstadsteknisk utbildning, service och samfärdsel även avmen

ämnesutbildning, dels nischinriktadallmän grundläggande av mera
olikaspetsutbildning. varierar betydligt mellan deDen högstsenare

länsorganisationerna säljs förmedlas hela landet inomoch övermen
AMU-Gruppen. spetsutbildningExempel denna kan vara

industrinavancerad CAD-CAM-utbildning, robotutbildning för eller
IATA-utbildning för resebranschen.

Affársutvecklingen bedrivs inom antal därett styrgrupper
fåttlänsorganisationernalänsorganisationerna deltar. Förutom ettatt

ansvarsfördelningenallt ökat affärsansvar befogenhets- ochärmer
arbetslageninom organisationen otydlig. i hög grad självstyrandeDe

i första produktionsinriktade marknadsanpassade.handär änsnarare
Rollfördelningen försäljnings-mellan arbetslag och marknads- och

många hållorganisationen oklar.är
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långtEn medvetet driven decentralisering till länsorganisationema
till arbetslagenäven huvudkontorets förgör roll denattmen

operativa verksamheten begränsats.

AFFÄRSIDE11.4

Enligt kommitténs uppfattning bör primära ägannotiv förstatens
bolaget infrastruktur klarar kraven breddatt garanteravara en som
och flexibilitet i arbetsmarlmadsutbildningen hela landet. AMU-över

blir med detta tillgång försynsätt statsmakterna igruppen en
arbetsmarknadspolitiken. åläggasBolaget i sig bör dock inte
arbetsmarknadspolitiska uppgifter. Om bolagiseringen kunnaska

måstefylla sitt syfte det företaget basera sin verksamhet striktnya
affärsmässiga grunder. Det innebär i fortsättningen endastatt staten

styrningutövar arbetsmarknadsutbildningen sin rollav genom som
beställare.

AMU -Gruppen har i dag dominerande ställning inomen
arbetsmarknadsutbildningen med 50 60% marknaden. Inomav-
vissa marknadssegment har AMU -Gruppen monopolliknandeen
ställning. Ur konkurrenssynpunkt det därförär angeläget att
stimulera framväxten fler utbildningsleverantörer.av
Det sekundära ägarmotivet for bör stimulerastaten attvara
företagsutbildningen AMU -Gruppens infrastruktur ocksåattgenom
kan tjäna företagens utbildningsbehov. Därmed blir AMU-Gruppen

tillgångäven för statsmakterna i närings- industripolitiken.ochen

likhetI med föreslåsvad för arbetsmarknadsutbildningen börsom
AMU -Gruppen inte heller det gäller företagsutbildningennär ges
uppgifter inte kan motiveras kommersiella grunder.rentsom

Om önskar stimulera företagsutbildningen någonistaten form bör
åtgärderna riktas direkt till företagen. dåFöretagen bör kunna välja

bedriva företagsutbildning med stöd AMU -Gruppenatt ellerav
konkurrerande utbildningsanordnare.

Aven AMU -Gruppen har mindre än marknaden förprocentom en av
företagsutbildning blir bolaget det utbildningsföretaget ocksåstörsta

Pådenna marknad. marknaden för företagsutbildning kan dock
inte AMU -Gruppen betraktas konkurrenshämmande aktör.som
Tvärtom kan bolaget stimulera framväxten fungerandeav en
marknad expansion.genom egen

Kommitténs bedömning ökningär de professionellaatt en av
utbildningsanordnamas marknadsandelar bekostnad av
företagens utbildning i regi, tillsammans med ökad konkurrens,egen
skulle leda till innovationer och produktutveckling i
utbildningsverksamheten. Det leder i sin till ökadtur
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varje kronaökad effektutbildningsproduktivitet, dvs. till somav
i utbildning.investeras

efterfråganföretagensuppskattningar kommerEnligt kommitténs
AMU-Gruppen börunder 90-talet.utbildningstjänster ökaattexterna
volymökningkvalitetsutveckling ochföljande skäl satsa avav

företagsutbildningen

AMU-företagsutbildningen kan ökaEffektiviteten i attgenom-
företagentillförutbildningsanordnareGruppen och andra extern

förbetydelseprofessionalism. Det harochkunskap, kompetens
ekonominssvenskadärmed för denkonkurrenskraft ochföretagens

utveckling.

för företagsutbildningexpansion marknaden-GruppensAMU-
Genommarknad.utvecklingen fungerandebidrar till attav en

också ochÖkar behovetutbildningsprodukterbolaget skapar avnya
för andraefterfrågan affärschansernautbildning därmed ökaroch

-Gruppenmarknadsandel för AMUökadinnebäraktörer. Det att en
företagsmarknaden.konkurrensenstimulerar hämmaränsnarare

kvalitet ochkostnadseffektivitet,Därmed stimuleras
produktutveckling.

måste arbetsmarknads-mellanAMU-Gruppen förbättra balansen- bådeför klaraförutsättningföretagsutbildning. Detoch är att enen
efterfrågan arbetsmarknadsutbildning och för kunnavarierande att

hålla organisationkostnadseffektiv och högkompetent genomen
-Gruppen iför AMUFöretagsutbildningen kankonjunkturcyklerna.

efterfrågansvängningarna iutsträckning utjämna deviss stora
långsiktiga målsättningen börarbetsmarknadsutbildning. Den attvara

uppnår inomomsättningenminst hälftenföretagsutbildningen av
i 10%.AMU-Gruppen, dagmot ca

kunskaptillför AMU -GruppenFöretagsutbildningen om ny-
vilkenorganisations- arbetsformerochteknologi, samt omom nya

efterfrågas kontinuerligaföretagen. Denyrkeskompetens avsom
utnyttjas ikan direktföretagskunskapuppdateringen dennaav

Förutsättningenarbetsmarknadsutbildningen. är att
får likartadarbetsmarknadsutbildningenföretagsutbildningen och en

kompetensområden.utbildnings- ochinriktning det gällernär

tillunderlättarFöretagsutbildningen skapar kontaktytor att tasom-
arbetsmarknadsutbildning iförlediga kapacitetföretagensvara

såvällågkonjunktur. ochrekrytering instruktörergällerDet av
maskinerutbildare, förhyrning lediga lokaler och m.m.som av

utbildning ökarföretagsförlagdGenom ökad andelen
utbildningens resultatförbättraskostnadseffektiviteten. Dessutom av
och verkligarbetsplatsutbildningen kommer näraatt enen

arbetssituation.
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Företagsutbildningen värdefulla kontakter kan underlättager som-
frånför AMU-Gruppen hjälpa arbetslösa arbetsmarknads-att

utbildning till stadigvarande arbete.

framgångsrik,Företagsutbildningen kan, den AMU-ärom ge-
ocksåGruppen det goda förutsättning förrykte är attsom en

frånkursintyget arbetsmarknadsutbildningen ska rättvistett
meritvärde. Motsatsen stigmatiseringseffekttzr motverkarär som

fårarbetsmarknadsutbildningens syfte, dvs. kursdeltagarenatt en
negativ stämpel därför han förknippas med utbildning föratt
problemgrupper arbetsmarknaden.

Företagsutbildningen skapar marknadspriser förtill vägledning-
prissättningen arbetsmarknadsutbildning.av

Kommittén konstaterar de infrastrukturuppgifteratt som ovan
angivits ägarmotiv fullgöraskan halva nuvarandestatenssom ca
omsättningsnivå, mdkr 91924,4 och beräknas till 4,2 mdkrsom var

från199293. visar dåDet erfarenheten tidigare verksamheten har
legat 2 2,5 mdkr. innebärDet AMU-Gruppen kan förbliatt en-
stark organisation AMV i ökadäven utsträckning väljer andraom
utbildningsleverantörer för arbetsmarknadsutbildningen eller om
vissa delar privatiseras.

Kommittén har i samarbete med AMU -Gruppens huvudkontor
utarbetat tabell AMU-Gruppens omsättning,över resultat ochen

verksamhetsområdenanettomarginal for de olika uppdelat
arbetsmarknadsutbildning respektive företagsutbildning. tabellenUr
kan utläsa de faktiska siffrorna för 199192 desamtman
prognostiserade för 199394. framtagenPrognosen AMU-är av
ledningen for kommitténs räkning. Tabellen visar vidare subjektiven
och schabloniserad bedömning -GruppensAMU relativaav

utbildningsområdena.kompetens inom de olika

förväntasTotalt omsättningen for AU-marknaden minska. Trots det
liten ökning verksamhetsområdennettomarginalen. Deanges en av

nettomarginal förväntar sig ökar handel övrigtär ochvars man
bestårvilket bl.a. basutbildning, invandrarutbildning ochav

chefsutbildning. områdendessaInom inom fastighet ochsamt
städ, förväntas ökad omsättning.en

Vad gäller FU-marknaden optimistiskt allaser man
verksamhetsområden, förväntaroch sig ökad omsättning fören
samtliga. förväntar områdenMan sig ökat foräven resultat alla utom
bygg och restaurang. Dock räknar med det bara ärattman
transport, fordonsteknik fårhandeloch Ökadsom en
nettomarginal. Totalt AMU-Gruppens bådepekarsett prognos
ökad omsättning och ökat resultat för FU-marknaden, dettatrotsmen

liten försämring nettomarginalen.en av
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positivt-GruppenAMUSammanfattningsvis kan nämna att serman
inom deFU-marknaden,inomutvecklingsmöjlighetema även

minska detverksamhetsområden sig skaförväntar närsom man
AU-försäljningen.gäller

bedömningen den behöverdet gäller kompetensenNär görs att
områden.flera Detförstärkas inom ut ensom ser som

såområdet städ ska tolkasfastighet ochkompetenssänkning att
inom dettaväl frammesig ligga mycket-GruppenAMU anser

minskar inom deområde förstegetdet relativai da attmen,åren.närmaste tv

andra ochmedmotsvarande analyserförsöktKommittén har göra
affärsområden.i Detverksamhetenindelningardetaljerade avmer
redovisningssystemet.nuvarandevarit möjligt med detintehar dock

KOMMITTENS FÖRSLAG11.5

bolaget.föreslår för ägandestrategiKommittén dubbel statens aven
forminfrastruktur isåväl statligbevarandetStrategin omfattar av en

åtgärder för-Gruppresursstark AMUrikstäckande och somenav
ökad konkurrens.

i första hand stimulerasbörefter ökad konkurrensSträvan genom
arbetsmarknadsutbildning.beställningspolitik förstatensAMV s

vid sidanutnyttja fler kanalerDessutom kan attstaten avgenom
marknad.mångfald dennaoch konkurrensfrämjaytterligareAMV

skadelar bolagetbeslutaStaten vidarekan ägare att avsom
avstå från därdelmarknaderAMU skaprivatiseras eller att -gruppen

fram.naturlig konkurrens växeren

bli AMU -Gruppensuppfattning aldrigkommitténsenligtDet kan
inteBolaget börkonkurrenter.stimulera framväxtenuppgift att av

förändringarstrukturellaförhandheller somges ansvaregen
rnål, privatiseringsamhällspolitiskabetingas t.ex. avav

bolagetDäremot börsyfte öka konkurrensen.idelverksamheter att
både förvärvasälja ochgrunder frihetaffärsmässiga att avges

verksamheten.for konsolideradelar att

ovanstående AMU -GruppensbörbakgrundMot resonemangav
innebördföljandeaffärsidé statligt bolag gessom
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AMU-Gruppen AB ska erbjuda
arbetsmarknadsutbildning hög kvalitet hela landet.överav
Utbildningen förska attraktiv individen denoch skavara
öka sannolikheten Organisationenbra arbete. skaatt ett
präglas flexibilitethög och kostnadseffektivitet.av

AMU -Gruppen AB ska dessutom erbjuda
konkurrenskraftig företagsutbildning.
Företagsutbildningen ska tillföra
arbetsmarknadsutbildningen nödvändig kunskap och

frånprestige marknaden.
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12. STEG 1 .
OVERGÄNG TILL BOLAG

föreslårKommittén övergårAMU -Gruppen i första tillatt ett steg en
koncern med dotterbolag. kapitletI nedan redogör kommittén för
förutsättningarna för och konsekvenser stegav

12.1 KOMPETENS OCH BEFOGENHETER FINNS I
DEN NUVARANDE LANSORGANISATIONEN

Det medvetna decentraliseringsarbete bedrivits sedan har1986som
inneburit läns-AMU-ledningama i dag har stark ställning ochatt en

befogenheter.stora

Länsledningarna fungerar katalysatorer för den geografisktsom
inriktade ocksåmarknadsanpassningen. Länsdirektörerna är
ordförande i de nybildade för detstyrgrupper som svarar

utvecklingsarbetet inom strategiskt viktigagemensamma
utbildningsområden. Avsikten har varit länsdirektörernaatt engagera
i områdenarbete inom övergripande för motverka degemensamt att
revirgränser affärsområdenmarknads- och ofta utgör.som annars

Många nyrekryteringar har skett till länsdirektörspostema, och de
hållflesta genomgåttlänsmyndighetemahar imponerandeen

frånutveckling myndighetskultur till ökad affärsmässighet en
konkurrensutsatt såvälmarknad. Kommitténs intryck denär att
strategiska den operativa kompetensen befinner sig i positivsom en
utveckling i länsledningama.

måsteKoncemledningens styrning dock förstärkas grund deav
utmaningar stårAMU -Gruppen bolag inför. De centralasom

måsterapporteringssystemen förutvecklas den informationatt ge
krävs för effektiv koncemstyrning. iDet gäller hög grad desom en

ekonomiadministrativa och rapporteringensystemen av
marknadsinformation. Ett ekonomiadministrativt ärnytt system
dock upphandlat och införas, ochväg att nya

hållermarknadsinfonnationssystem utvecklas.att

12.2 AMU-GRUPPENS NUVARANDE STYRFORMER

Varje läns-AMU redovisas med resultat balansräkningar.ochegna
målLänen de ekonomiska beslutas i koncemstyrelsen.styrs av som

Koncernstyrelsen dessutom mål påskyndakonkretasätter för attupp
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områden. ikoncernstyrelsen ochutvecklingen inom strategiska I
års-redovisningen vidsuccessivt tagits fram förnyckeltallänen har

såvälhalvårsbokslut. genomförts i läns-revisioner haroch Externa
i AMU-Gruppen.AMU helasom

AMU-Gruppen redovisar verksamheten
branscherutbildningsområden redovisning.AMVmotsvararsom s

åskådliggörainaktuell förform blivit ochDenna har attmermer
övrig-Gruppens utbud,AMU verksamhet och ärt.ex gruppen
den 10%.intäkterna, 198586verksamhet 25% de totala varavnu

-Gruppen finnsstrategiska utvecklingen AMUden fortsattaFör av
rapportering.och Dettastarkt behov utveckla styrsystemett attav

pågår projekt verksamhetsstyrning.arbete bl.a. i

fungera iAmbitionen varit läns-AMU-styrelsema skahar stortatt
ekonomisktde saknar ochföretagsstyrelser, trots attsett som

-Gruppensmening. AMUjuridiskt i aktiebolagslagensansvar
från läns-AMU-dockkoncernledning och styrelse utkräver ansvar

företagskoncemer.direktörer liknande ioch -styrelser sätt som
fråninnebär avvikelser budgeteradDet bl.a. störreatt

målomsättningresultat i övrigt följs ocheller attupp
måstehandlingsplaner redovisas.

12.3 KONSEKVENSER BOLAGISERINGENAV

ombildas till den juli för iMyndigheten bolag 1993,1 störreatt
finns i denutsträckning till den koncempotentialta somvara

fördel inuvarande organisationen. Förutom en
beskattningshänseende, innebär bolagisering tydligareen en

åbefogenhetsfördelning regering och riksdagoch mellanansvars-
åsidan, och AMU -bolaget den andra.ena

ledningen.Vid bolagisering kommer krav ställasstora atten
efterfråganVerksamheten bör förberedas för neddragningen av

1995arbetsmarknadsutbildning. bör beredskapBolaget attges en
sådanavkastningskraven vid omsättning mdkr.klara 3 Enen ca

volymminskning innebär, lönsamhetskraven ska kunnaom
uppfyllas, kraftig omstrukturering. möjlig detta krävsFör öraatten
åtgärder inom affársomr den.länsgränsema och allaöver

Ledningen nuvarande styrforrner och rutiner ibör även överse
organisationen, i syfte effektivisering verksamheten kanatt av

stånd, framtida privatisering underlättas.komma till samt att en
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FÖRSLAG12.4

Kommitténs förslag till bolagisering omfattar övergångendels själva
från uppdragsmyndighet till bolag steg 1, dels den fortsatta
utvecklingen bolaget och eventuell privatisering steg 2.av en
Oavsett vilken väljsväg i kommittén förslagensteg attsom anser
i bör genomföras.1steg

12.4.l Bolagisering genomförs den 1 1993i19;mjuli
koncern med moderbolag utgångspunkt frånoch medav

nuvarande länsmygdigheter dotterbolagsom

föreslårKommittén regeringen bemyndigas genomföraatt
bolagiseringen i form koncern med moderbolag ochav en
dotterbolag. Dotterbolagen baseras i nuvarande läns-stort sett
AMU-organisation.

utgångspunktMed i den nuvarande organisationsstrukturen innebär
den föreslagna koncernen smidigare bolagisering jämfört medev.
andra ocksåalternativ. Det det alternativär bäst tilltarsom vara
kompetensen i den nuvarande organisationen.

Vissa justeringar dotterbolagantalet kan komma ske iattav
samband med bolagiseringen. Bl.a. har styrelserna för AMU-
Gruppen Västmanland och AMU -Gruppen Södermanland i oktober
1992 inkommit med framställan till AMU -Gruppens centralaen
styrelse sammanslagning till organisation. Dennaom en gemensam
framställan bör, tillsammans med organisationsfrågor,andra

iövervägas samband med bolagsbildningen. Riksdagen har tidigare
uppdragit till regeringen besluta förändringaratt om av
länsmyndighetema. Denna ordning bör gälla vid bildandetäven av
bolaget. Därefter bör koncemstyrelsen hand föregen svara
organisationsförändringar.

föreslårKommittén följande för den koncernennya
Dotterbolagen blir helägda moderbolaget.av-
Regeringen bolagsstämma i moderbolaget.utser-
Moderbolagets styrelse bolagsstämmautgör i dotterbolagen.-

såvälstyrelserna i moder- fårdotterbolag högst ledamöter.7som-
Ledamöterna väljs professionella utifrångrunder, dvs.-

kompetens för AMU -Gruppens verksamhet. De bör vara
för olika intressentgrupper. ingåVD bör irepresentanter styrelsen.

Moderbolaget bör ha representation i dotterbolagsstyrelserna i-
första hand huvudkontorets övergångsvisstabspersonalgenom

ocksåeventuellt moderbolagsstyrelsen.genom
Moderbolaget för koncernens soliditet och likviditetsvarar-

fmansförvaltning. Moderbolaget förfogar helt koncembidragöver
från och till dotterbolag.

l2-ll538
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utformaföranvändasbörbeslutriksdagens atttillframPerioden en
struktur.detaljeradmer

frånstyrningenstrategiskadenuppfattningkommitténs attDet är
skälföljandeskärpasledning börAMU-Gruppens av

arbetsmarknads-utvecklingenpåskyndaBehovet att avav- ochprodukter, resultatformer,det gällerutbildningen när
kostnadseffektivitet.

utvecklingochmarknadsföringaktivännuBehovet avmerav en-
företagsutbildning.

grundvolymminskningförHandlingsberedskap aven- arbetsmarknadsutbildningen.efterfrågannedgång iförväntad
AMU-iutvecklingenfortsattaför den stegFörberedelser- lokalstarkefterfortsättningsvis strävabörGruppen även en

arbetsmarknaden.lokaladenochnäringslivi regionaltförankring
enheter,operativastarkafungeradotterbolagenDärför bör som

samtidigt ävenbörsjälvständiga. Dedecentraliserade och
strategiskai detfortsättningsvis delta gemensamma

utvecklingsarbetet.

detochbehålla öppenhetden-GruppenAMUviktigt för attDet är
branschföreträdarna,medhafthittillssamarbeteintima man

AMVLANAF.medocharbetsmarknadspartema

avvecklingsmyndighet12.4.2 Temporär

kunnaintejuridisk kommerfrågor praktisk och attrad naturEn av
delEnjuli 1993.den 1bolagiserasverksamheteninnanlösas av

Därförbolagetsöverföra tillfrågor lämpligaintedessa är att ansvar.
avvecklingsmyndighet hanterarföreslår temporärkommittén att en

avvecklingsfrågor.kvarstående

bolag12.4.3 Bildande av

Förutsättningar

bolagiseringeventuellbeslutSå fattatRiksdagen avsnart enom
bolagjuridiskkommitténönskarverksamhet, attAMU-Gruppens

ingå avseende denavtalkunnaförbildas. Detta attperson
formellakraft vid deniträdavilka skallverksamheten,kommande

93-07-01.starttidpunkten

koncernformenförslår AMU-GruppenKommittén att enavges
dotterbolag.regionalaochmoderbolagmed

avseendeförslaganvänds detnedanskattberäkningarnaI m.m.av
Kapitalstruktur.kapiteli 14redovisaskapitalskulder somm.m.
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Det innebär koncernens kapital 215 mkr 100 mkräratt egna varav
aktiekapital.utgör

Alternativ 1

Det administrativt enklaste förfaringssättet för bolagsbildning är
enligt kommittén köpa s.k. standardbolag, vilket i sinatt ett tur
bildar erforderligt antal dotterbolag.ett

Bolagen kan vid förvärvstidpunkten ha aktiekapital 50 000ett om
vårenkronor vardera. Under fattas beslut kapitalökningsedan om

via nyemission bolagsordning, styrelsesamt etc.om

Detta alternativ har dock negativ skatteeffekt för bolaget. Viden
emissionen enligt drabbas hela kapitalinsatsen nominelltovan
belopp plus utgår frånöverkurs Omstämpelskatt 2%.av om man

återspegladotterbolagens kapital skall själständig verksamhetatt en
kommer del koncernens kapital fördelas mellanstor atten av egna
dessa 80%. följDet ande skatteeffektt.ex. ger

Nyemission i moderbolaget 215 mkr.
Skatt 4,3 mkr.

Nyemission i dotterbolagen 80 % 215 dvs.mkr, 172 mkrx
Skatt 7,74 mkr.

Alternativ 2

Ett 50 000 kronors bolag förvärvas och används, bas för avtalsom
med överföra dessa tillrätt koncembolag.etc. att

Då framtida verksamhet, kapitalbehov fastställts nybildasetc.
stiftas dels det blivande moderbolaget dels erforderligt antal
dotterbolag. Det moderbolaget förvärvar därefter nämndanya ovan
50 000 kronors ingångnabolag, efter överförandet avtal etc.som av

malpåse.läggs i

Vid utgårnybildning bolag stämpelskatt endast det nominellaav
aktiekapitalet. Med förutsättningar medsamtsamma som ovan

fördelning mellan aktiekapital och bundna fonder kanantagen
skattekostnaden beräknas som

Moderbolaget 2 % 100 mkr
Dotterbolaget %2 80 mkr dvs.
Totalt 3,6 mkr.

Alternativ innebär2 lägre skattekostnad med drygt mkr jämfört4en
med Alternativ
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kontantemissionApmrt- eller

fårKontantemission innebär statenägaren skjuta tillatt
emissionsbelo till det bolaget.215 mkr kontantpet nya

dåtertår myndighetStatenägaren dessa medel via nuvarande
rörelsetillgångama skeroch -skulder bolaget. Detövertas av senare
via enkelt köp.ett

låta direkt bliStatenägaren kan i detta fall enhetorganisationrätt
till den koncernen.ägare nya

Alterntivt emissionen via apportförfarande, dvs.kan ske s.k.ett
tillgångar till det ochmyndighetens och skulder skjuts bolagetnya

mellanskillnaden kapital.utgör eget

tillgångarnas auktoriserad revisor,detta fall skall värdeI prövas av
intyga egendom till för bolagetsskalläven äratt nyttasom

Tillvägagångssättet också nuvarandeverksamhet. innebär att
överlåtelse till rättmyndighet blir till aktierna ochägare att

enhetorganisation erforderlig.kan vara

rörelsetillgångarportförfarandetYtterligare nackdel med är atten a
ingåendefördelas koncernbolagen. Denoch -skulder skall dep

iönskade fördelningen inte medbehöver stämma överens
ingående tillgångarmyndigheten geografiskregional fördelning av

och skulder. Därvid behov kombinerad ochkan apport-av
uppstå.kontantemission

övrigt förfaringssätten likvärdigaI med avseende skatt ochär ev.
framtida Anell-avdrag etc.

Kommittén kontantförfarandet används.rekommenderar att

till förfarandet bildandet planerade AMU-Förslag vid denav
koncernen

Bildande standard inkl.eller 50 000 kronors bolag bolagettav
ändamål,förändring bolagets bolagsordning; styrelse, säteav namn,

etc.

Stiftande övriga bolag upprättande stiftelseurkund,av genom av
stämmoprotokoll inkl. bolagsordningar emissionsförteckningar.och

Överlåtelse enligt till det50 000 kronors bolaget punkt 1av ovan
moderbolaget.nya

Fullständiga paket med erforderliga handlingar och instruktioner
erhålla frånfinns bolagskommissionärer företagochatt som

Standarbolag i Falun.
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13. STEG 2 PRIVATISERING-

Kommittén hafthar till uppgift såutforma sitt förslagatt att en
framtidaeventuell privatisering underlättas.

13.1 OMEDELBAR PRIVATISERING

Direktiven inte för omedelbar privatisering helautrymmeger en av
AMU-Gruppen. ändåKommittén har valt översiktligt studeraatt
förutsättningarna för övergångenredan vid bjuda privataatt
delägare eller sälja delar verksamheten.att ut av

Kommittén avvisar alternativet sammanhålletmed privat AMU-ett
ibolag avsnittet ägarmotiv för privata intressenter och i avsnittetom
effektiv utbildningsmarknad. Aven alternativet med privatom en

delägande sammanhållet bolag tillsammans med avvisasett statenav
kommittén. Kommittén inte kombinationen statligt ochtror attav av

privat ägande främjar mål,tydligheten i strategier och styrformer.

Kommittén har funnit utgångslägetverksamheten i inte äratt
såstrukturerad den anpassad tillär omedelbar privatisering.att en

Kommittén bedömer hela läns-AMU eller AMU-enheter-centrumatt
med sitt konglomerat olika utbildningar varken möjliga ellerärav
önskvärda privatisera i nuvarande form.att

Det nuvarande redovisningssystemet det inte heller möjligtgör iatt
dag bryta och göra prospekt delverksamheter, i förochut som
sig skulle kunna intresseradeha köpare. Kommittén därför attanser

bör medvänta eventuell privatisering tills de olikaman en
delverksamheterna kan struktureras och säljbartpresenteras ett

Därför bör bolagiseringsätt. helstatligt bolag ochutgöra 1ett stegav
privatiseringeventuell följa i stegen

13.2 FORTSATT OMSTRUKTURERING

13.2.1 Organisationsförändringar

När det bolaget har bildats, moderbolagets förstyrelsenya ansvarar
de organisationsförändringar affárs-är och marknadsmässigtsom
motiverade, sammanslagningar regionalt baseradet.ex. av
dotterbolag, utbrytning affärsområden till dotterbolag,av nya
förvärv och försäljning bolag.av
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privatiseringtillinitiativuppgiftstatensblirDet ägarens att ta av
AMU-till ochställning närochdelverksamheterolika att ta om

vissatillsin verksamhetGruppen ska koncentrera
då successivt ökamålgrupper. Syftetutbildningsområden äroch att

arbetsmarknadsutbildningen,såväl inomkonkurrensen som
utförsäljningsuccessivi sin helhetutbildningsmarknaden engenom
AMU-från AvenAMU-Gruppen.delverksamheterolika omav

tillinitiativåläggas handinte kanbolaget taatt egen
motiverade föraffärsmässigtinte uppenbartprivatiseringar ärsom

olikautförsäljningsuccessivmålsättningenbolaget bör avvara en
statensmedbör ske ägarens90-talet. Dettaunderdelverksarnheter

medverkan.aktiva

skaköpareför kompetentabli möjlig ochprivatisering skaFör attatt
bedömning,måste, kommitténsenligtintresseraskunna

enheter.till säljbarastrukturerasverksamheten om

marknadsmässigatill deprivatiseringen böriTakten anpassas
statligfungerande icketill framväxtenförutsättningarna och enav

infrastruktur.

på uppgagdlingssjgan134.2 Förändringar

åtgärdermåsteövergång bolag följastillSteg 1 av-
privatisering ii Steg 2taktenupphandlingssidan. Det innebär att -

förändringar för skapaavhängighög grad är attav
upphandlarsidan.marknadseffektivitet

deninriktningfrån prop.19919238propositionCitat avom
politikenekonomiska

statlig egendomförvaltningOm affársverkens mmav
förmögenhetsförvaltning börstrategi förled iSom statensett

kommersiell ochverksamhetaffärsverkensdel ärden somav
förutsättningviktigprivatiseras.sikt Enkonkurrensutsatt

fungeranderegelverk ochkonkurrensneutraladockär att
förstaSomförsäljning sker.innanmarknader skapas stegett

tillgångar förvaltasverksamheten och debör avsom
bolag.statligt ägdaöverföras tillaffärsverksamheten

-Gruppensplittra AMUekonomiskt meningsfulltinteDet är att om
monopolställning köparesinsamtidigtinte AMVLAN släpper som

finns detsnabbt,AMU-Gruppen splittrasAU-marknaden. Om en
tillarbetsmarknadsutbildningkanaliserar allAMVLANriskstor att

föreslår därför flerKommitténgymnasieskolor.komvux och att
arbetsmarknadsutbildning utvecklas.förkanaler köp av

inyclcfullhetenosäkerheten ochköparsida blirfungerandeUtan en
omfattande.förenda upphandlaremed AMVAU-marknaden som

detinte kantill kommitténlederDet garantera atttror attatt man
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detta talarutbud framöver. Förrikstäckandefinnaskommer att ett
tvingas tillsituation,AMU-Gruppens dagsaktuella närbl.a. man

Skåne.bådei Stockholm ochnedskärningar

samarbetspartner13.2.3 Privatisering via

förändringargenomförandeti samband medSteg lämpligen2 tas av
får bolagiseringenvidtillsatta ledningenupphandlingssidan. Den

sådantverksamhetenuppgift struktureraAMU-Gruppen i attav
verksamheten. Detför delarintresset ökar förvärvsätt ettatt avav

syftetmedinitiera delägarskap,för ledningenmöjligtska attattvara
möjlighettidsperiod skasamarbetspartner efterdessa attgesen

Sådana ventures kanjointförvärva % verksamheten.100 av
riksplanet. Dessalokalregional basis ellerskapas

kansamarbeten karaktär avtalska ha somav
fullföljainte villAMU-Gruppen ägaresägas staten somomupp av-

utförsäljningen
vill fullfölja köpet.denne inteintressentensägas omupp av-

kanför 100% förvärvekonomiska förutsättningarTidpunkt och
ingången ekonomiska reglerliksom devid avtal,bestämmas somav

åt.skiljsföljasska parternaom

sådana befogenheter,koncemledning-GruppensGenom AMUatt ge
AU-marknaden stimulerasetableringskulle intresset för ett

rekommendablasådant endakommittén den vägensätt ser somsom
-Gruppentill sälja hela eller delar AMUatt av

ocksåsådan vilka svagheterutkristalliseramöjlighet skulle kunnaEn
utbildningsområden,-Gruppensfinnas för delar AMUkan avsom
dåligt, vilkaalltför dvs.blirför vilka utbudeteller grupper som

förblir statligt intresse äga.attavresurser som

FÖRSLAG13.3

ochtill förvärv13.3.1 AMU-Gruppen möjlighetges
enheterförsä nin verksa heterav

motsvarandeKommitténs bedömning verksamhetär att enen
årsomsättning å tillräckligsekelskiftet2,5 mdkr vid2 utgör enca -

medinfrastruktur. Jämförtför rikstäckandebas beh llaatt en
betydandeinnebär detnuvarande verksamhetsvolym utrymmeatt ett

delverksamheter.finns för privatisering av

Målet utbildningsanordnare tillblandstimulera infrastrukturenär att
affärsområdenmångfald blir-Gruppensolika profiler. AMUmeden

delar denKommittén föreställer sigdetta föränderligt.sätt att av
samtidigtavknoppassäljsstatliga AMU-Gruppen successivt av,
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utvecklar produkter och verksamheter.startarsom man nya nya
AMU-Gruppen kommer successivt bygga profil för sinatt upp en
verksamhet i flertakt utbildningsanordnaresamma som
etablerasväxer fram med kompletterande profiler.

l3.3.2 AMU-Gruppens nuvarande indelning i läns-
AMU bör struktureras till sälibara enheterom

AMU -Gruppens nuvarande indelning i läns-AMU och AMU-
bestårcenter-enheter konglomerat utbildningar inomettsom av av

områden måsteolika struktureras för bli säljbara enheter.attsom om
svårtDet finna intressenterär til kombinationeratt restaurang-av

och svetsutbildning etc.

13.3.3 AMU-Gruppegs infrastruktur för
arbetsmarknadsutbildningzföretagsutbildning bör
behållas tills vidare

AMU -Gruppens infrastrukturnuvarande för
arbetsmarknadsutbildningföretagsutbildning bibehållasbör tills en
väl fungerande åstadkommautbildningsmarknad kan motsvarande
utbud utbildningstjänster.av

Att stimulera framväxten fler utbildningsanordnare ska skeav
bl.a. följande sätt
Fler kanaler används för köp arbetsmarknadsutbildning.av-

frånAMV upphandlar fler anordnande utbildningsföretag.-
AMU -Gruppen stimulerar etablering joint ventures ellergenom-

utförsäljning delverksamheter inom AMU-Gruppen.av
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14. KAPITALSTRUKTUR

FÖRUTSÄTTNINGAR14.1

Kommitténs uppgift har varit bedöma den bolagsgruppensatt nya
kapitalstruktur. Utgångspunkten för detta arbete har varit redan.att
från början uthållighetskapa ekonomisk såi bolagsgruppen atten
den med ekonomisk styrka kan bära sin nödvändigaegen
omstrukturering, konsolidering och affärsmässiga utveckling,
Kommitténs uppfattning är behöver tillskjutaatt staten nyttom
ägarkapital till bolaget- vad AMU-Gruppenutöver själv genererat,
bör detta iske samband med bolagiscringen.

För kunna uppskatta kapitalbehovet har kommittén varitatt tvungen
antalgöra antaganden konkurrens-, marknads-att ochett om

volymutveckling, prisutveckling, omstruktureringskostnader och
kapitalskuld m.m.

Iden följ ande redovisningen hänvisas, dels till den beräknade
resultat-och balansräkning för AMU -myndighetens innevarande
verksamhetsår fram till den 30 juni 1993, dels till beräknad resultat-
och balansräkning för det AMU-bolagets månader.första18nya

Utgångspunktenutgåendeär i myndigheten balanserasatt poster
med ing ende i AMU-bolaget. Vissa föreslåkostnader dockposter
ensidigt belasta den myndighet avvecklas.som

Centrala faktorer för kommitténs analys är;
Förväntad försäljning arbetsmarknadsutbildningenav-
Bolagsgruppens Övertagande förpliktelser i formav-

pensionsskulder, hyresavtal ska belastaetc.av som
bolagets balansräkning
Dispositionen frånvinstmedel verksamhetsårenav-
199192 199293och

Till detta kommer dessutom regeringens krav
effektivitetshöjningar inom ingångnaför redan avtal förramen
innevarande i skrivande föremålstund för omförhandlingärsom
se kapitel 8. Denna faktor har kommittén dock inte kunnat
kvantifiera utfallet av.

AMU-Gruppen redovisade verksamhetsåretför 199192 resultatett
425 mkr. AMU-Gruppens verksamhet beräknas för innevarande

verksamhetsår knappt mdkr4,2 i intäkter och resultatettgenerera
efter extraordinära dispositioner och utdelningposter, 290ev. ca
mkr. Av omsättningen beräknades 80% kontrakterad iovan ca vara
oktober förestående1992. Oaktat omförhandlingar och krav
effektiviseringar från statsmakterna detta viktigutgör grund fören
våra beräkningar.
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förstaKommittén förordar bolagsgruppensatt
1993 31verksamhetsår omfattar perioden 1 juli till

1994.december

verksamhetsår kalenderår.Därefter sammanfaller och

utgått från efter1995 dvs.Vidare har kommittén det bolagetatt nya -
månadernaförsta ochde 18 skall lönsamt attvara-

vid denna tidpunkt heltomstruktureringen verksamheten ärav
genomförd.

utgått frånKommittén vidare för AMU resultat- ochhar ett-gruppen
omsättningen föreavkastningskrav motsvarande 5% av

dispositioner och skatt, vilket lägre resultatkrav vad iänär ett som
for privata utbildningsföretag.allmänhet gäller konsult- och

Kommitténs bedömning inför ökadAMUär att -gruppen en
frånarbetsmarknadsutbildningen i slutet 90-taletkonkurrens avom

volymnivåsin nuvarande exceptionellt kommer successivthöga att
för stabiliseras i omsättning.minska kring 3 mdkr2att ca -

samrådKommittén därför efter med AMU -Gruppens ledninghar
såbedömt successiv minskning verksamheten sker denatt atten av

verksamhetsåret uppgår 2,51995 till mdlq mdkr3 utgörsvaravca -
företagsutbildning.arbetsmarknadsutbildning och resterande delav

utgår frånKommittén myndighetens samladebolaget övertaratt
rörelsetillgångar och skulder till det bokförda värdet.

utgår frånVidare kommittén upplupen pensionsskuld för AMU-att
dåanställda redovisas kommitténs beräkningar dennaIöppet. antas

utgå dåför anställda fr.o.m. AMU -Gruppen blev1986personer -
uppdragsmyndighet. pensionsskuld tillDenna beräknas 150ca.

blirmkr. Om däremot hela anställningstiden i räknas in,staten
pensionsskulden 350 Kommittén dock i sinabrutto mkr. harca

nivån.beräkningar valt den lägre

erhållitAMU -Gruppen tidigare i för avvecklinghar 2 mkr anslag av
vilka grund minskade blivit överflödiga.lokaler, volymerav

återstårbetydande lokalavveckling har genomförts,Trots att
år.kostnader för 25 30 mkr Totalt uppskattaröverytor ca per-

återståendekommittén nuvärdet avvecklingskostnader till 100av ca
utgår frånKommittén i sina beräkningar det nybildademkr. att

föreslårinte belastas dessa lokalkostnader. Kommitténbolaget med
-myndighetenAMU betalar Byggnadsstyrelsen ersättningatt en

mkr för Övertagande avvecklingsansvaret för dessa lokaler.100 av

Vidare förutsätts förnuvarande myndighet skall bära kostnadenatt
framtagninden löneskatt uppkommer vid pensionsskulden.som av

engångskostnad tillKostnaden och 35 mkr.utgör en uppg r ca
därför -myndighetenDenna kostnad belastar AMU som en

omstruktureringskostnad.
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verksamhetsåretöverskott för 199192,Slutligen antas att genererat
beräknadeexklusive avkastningen statskapitalet, hela detsamt

tillgångarfår myndighetensför 199293, tillgodoräknasöverskottet
övergångenvid till bolag.

FÖRSLAG14.2 AKTIEKAPITAL OCHTILL
AGARTILLSKOTT

föreslår kommittén denBaserat angivna förutsättningar attovan
erhållerplanerade bolagsgruppen vid sin verksamhetstarten ettav

kapital i form aktiekapital.215 mkr, 100 mkreget avvarav

erhållerföreslås villkoratVidare bolagsgruppenatt ett
aktieägartillskott 150 mkr erfordras för568 mkr attom varav

Samtliga anvisade medelbalansera angivna pensionsskuld. härovan
med kommitténs förutsättningar inom för myndighetensryms ramen
genererade medel.egna

lågtvälja i tillämpa villkoratSkälet kapital och ställetatt ett eget ett
aktieägartillskott den omstrukturering AMU -Gruppen oaktatär att

ståbolagiseringen inför, förutsättningar förbedöms dels skapa ett
aktivt i samband med omstruktureringen, delsägarengagemang
undvika kapital därmed Soliditeten medbelasta bolagets ochatt egna
omstruktureringskostnaden.

ovanstående erhållerMed beräkningar förslagoch bolaget en
Soliditet 25 35%, vilket för godtagbart.branschen bedöms som-

innebär den nuvarande myndighetens likviditet ochFörslaget att
såvälgenererade kapital till aktiekapitalräcker täcka ochatt

aktieägartillskott förredovisade kostnader löneskatt,som ovan
lokaler omställningskostnader. ytterligareoch Eventuell

föreslåsomstruktureringskostnad finansieras Ökadgenom
produktivitet.

14.3 PENSIONSSKULDEN

åtarstatliga pensionsavtalen innebär sig förDe att staten att svara en
kompletteringspension den generella lagstadgadeutöver
pensionsnivån. innebärDet har betydande samlatatt staten ett
pensionsåtagande. Staten har dock inga medel särskilt föravsatta

frånframtida pensionsutbetalningar. tillDetta skillnad privata bolag
normalt löpande och de medel förkrävsavsätter tryggarsom som

framtida pensionsutbetalningar. del redovisas faktiskaFör destatens
årspensionsutbetalningama direkt varje utgiftsbudget.över
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anslagmyndigheternasdet statligapraktiken innebärI systemet att
den historiskaintäkterför varje balanserasoch affársverkens mot

pensionskostnaden.

såpensionsåtaganden, hargjordaaffärsverk redovisarVissa men
iAMU-Gruppen. Regeringen harfallet varit förinte

i verksamhetenkompletteringspropositionen förordat deatt
pensionsåtagandena följa medska199192150uppsamlade prop.

Så falletvaritbolagiseringar. hari samband medverksamheten t.ex.
Domänverket.vattensfallsverk ochStatensbolagiseringarnavid av

pensionsåtagandena överföras tillEnligt propositionen ska nya
kapitalstrukturen ochrättvisande bildförbolag att avge en

ökadDärmedkostnaderna verksamheten.i enanses
förhållandeuppnås till privata bolag. Ettikonkurrensneutralitet

tvingasförvaltning inte bärastatligmotiv krympandeär attannat en
förfluten tid.kostnaderna försin delän avmer

Statens löne- ochdelsPensionsskulden har beräknats av
SPP Konsult AB.SPV, delspensionsverk av

till drygt 500 mkr.pensionsskuldenSPV har beräknat
antagandenföljandeUppskattningen baseras

intjmedräknas medpensionäreranställdaAlla ennu-
frånanställningfrån års ålder antagits ha statligdvs. dels de28 att

statligaålder, vid andraskuld upparbetatsdels dendenna att som
påförs sista-hands-enligt principenAMU -bolagetanställningar om

uppgår 550Gruppen till 5 arbetstagare.ansvaret. ca

erhålla full tjänstetid, dvs. 30Samtliga anställda har antagits kunna-
års tjänst.

medanställdaheltidstjänst. Dock haranställda har antagits haAlla-
medtagits.omfattar mindre 40%tjänst änsom

årslön.rapporteradPensionsunderlaget utgörs senastav-

års basbeloppsnivå.tillPensionsskulden har uppräknats 1992-

detaljeradepensionsskuldenSPP Konsult AB har beräknat mer
statliganställningstidpunkt ipersondata avseende änst,

pensionsålder. motsvarandeFörpensionsmedförande lön och
SPVs beräkning dvs. allaredovisas enligtkategori ovansom

till drygt 300anställda pensionsskulden beräknatsnuvarande har
mkr.

förpensionsskuldenAB vidare beräknatSPP Konsult har
bildandefr.o.m. AMU -Gruppensnuvarande anställda för tiden
utgår alltsåfrån beräkningmyndighet, 1986. Dennadvs.som egen
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från sista-hands-ansvaret för tidigare myndighetsanställningatt
inte tillämpas. Med denna begränsning pensionsskuldenuppskattas
till knappt 150 mkr.

l4.3.l Kommitténs överväganden pensionsskuldenom

såvälKommittén alternativet med 150 mkr alternativetattanser som
med drygt måste300 mkr tänkbara. fallenI bäggeär
pensionsskulden tillgångar. Såvälbalanseras med motsvarande för

för bådeAMU kommittén-bolaget för- och nackdelarstaten som ser
med de bägge alternativen.

Fördelen för med överföra möjliga pensionsskuldstörstastaten att
till främstbolaget belastningenär statsbudgeten minskar.att

måsteSamtidigt beredd bidra till skulden i bolagetstaten att attvara
balanseras. måste avstå frånDet innebär antingen dra inatt staten att

frånöverskott myndigheten i samband avståmed bolagsbildningen,
från iöverskott bolaget tills utaeller kapital för balanseraatt

måsteskulden. Därför änd för kostnadensättstaten gotn svara
för pensionsskulden.

Fördelen för bolaget pensionsskuld kan denstor attav en vara
tillgångarnade balanserande billigt kapitalettgenom ger som

lånatkräver lägre förräntning kapital. fördelEn kanänen annan
de försäkringsmässiga beräkningsprincipemaatt ettvara ger

förhållandeiöverskott till framtida faktiska pensionsutbetalningar.
Det därför inte påförasälvklart principär nybildatatt att etten om
statligt bolag möjliga pensionsskuldstörsta skapar

förhållandekonkurrensneutralitet i till privata bolag. Det knappastär
heller önskvärt överkapitalisera inombolagatt som en snar
framtid kan komma privatiseras.att

ovanståendeMot bakgrund kommittén övervägande skälattanser
förtalar begränsa påförsden pensionsskuld bolaget till denatt som

del den tidigare AMU-Gruppen, dvs. upparbetadesom avser
pensionsåtaganden fr.o.m. påförsinnebär1986. Det bolagetatt en
pensionsskuld 150 sista-hands-ansvaretmkr Det s.k. enligtär

åsiktkommitténs inte rimligt tillämpa för det bolaget medatt nya
tanke verksamhetens historia.

utgår frånKommittén pensionsskulden i bolaget iatt tryggas
enlighet framgårmed de intentioner regeringens uppdrag tillsom av
Riksgäldskontoret Uppdrag utreda behovet och redovisaatt av
förslag tilltryggande pensionsåtaganden i samband medav
överföring statlig verksamhet till associationsform,av annan
regeringsbeslut 1992.10.01
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14.4 OMSTRUKTURERING VERKSAMHETENAV

följande redovisar kommittén omställningarI det de krav som
viktigtangivna förutsättningar medför. dock betonaDet är attovan

den planeradehuvuddelen omställningama inte betingadeäratt avav
minskningbolagiseringen, beräknad verk-allmäntutan avav en

omfattning, i vad arbetsmarknads-samhetens synnerhet gäller
utbildningen.

frånsuccessiv minskning omsättningen nuvarandeEn beräknad av
månadernasmdkr till mdkr efter de första verksamhet4,2 3 18ca ca

lönsamhetsmål 5%för bolaget kombinerat med ett av
före extraordinära dispositioner och eventuellomsättningen poster,

måste minskas med 29%.skatt, innebär rörelsekostnademaatt ca
kostnadsminskning fram till 1995 med 1,1Det motsvaras caav en

mdkr.

innevarande till mdkr,Rörelsekostnadema för beräknas 3,8ca
jämföra med 43%49% personalkostnaderutgörs attvarav av

fasta kostnader199192. Av övriga kostnader bedöms 62% som
rörliga kostnader. Betydande blandoch resterande delen postersom

anläggningstillgångar.fasta kostnader hyresavtal ochär

så 10%fasta kostnader kunna minskas medNormalt bör kallade ca
tvåårsperiod.över en

uppnåskommitténs detta under periodenMed antagande kanatt
årsskiftet följerfram till de rörliga kostnaderna helt199495 samt att

blir övriga kostnaderna, vid sidanintäktsutvecklingen de av
personalkostnader, vid denna tidpunkt mkr.1 773

med dessaAv den totala kostnadsram 700 mkr2 somca
med angivetförutsättningar kan bäras 1995, och ovan

lönsamhetsmål, återstår då för personalkostnader eller950 mkrca ea
verksamhetsår.för innevarande Samma50% personalkostnadenav

årskostnad då1995 199293 skulle ett utrymmeper person som ge
årsanställda.för 3 400ca

utbildare 199293 657 AnvändsIntäkterna 000 kronor.ärper ca
nåmotsvarande intäkt utbildare för den angivna omsättningenattper

årsanställda.erfordras1995, drygt 4 560

Av följer skillnaden detdet mellan behovet personal ochatt av
personalutrymme det ekonomiska utfallet allt givetannatsom ger -
dessutom kräver väsentliga produktivitetshöjningar i verksamheten.

Det denna bakgrund disponeringen genereradeär mot som av
vinstmedel i myndigheten storleken föreslagetsamt
aktieägartillskott totalt 568 mkr ska ses.
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neringen genereradeMed kommitténs antaganden vad gäller dis av
199192vinstmedel i myndigheten för verksamhets ochren

årsföreslaget täcka199293 kommer aktieägartillskott att ett
jämföraomställningskostnader för 500 med1 attca personer

erforderlig minskning produktivitetshöjningaralternativt betydande
enligtDet bör dock2 100 3 000motsvararsom personer. senare-

kommittén i första hand med kombination pris- ochske en av
kostnadseffektiviseringar.

Ovanstående beräkningar exklusive tidsbegränsatpersonal ärsom
anställda.

också anställdaAvgörande för utfallet självfallet hur den fastär stor
personalen vid omstruktureringstillfállet och nödvändigaär när
omstruktureringsåtgärder obetingat tidpunkten för bolagiseringen

påbörjas.kan

Under förutsättning inga resultatindragningar vadutöveratt som
ålagdaantagits de omförhandlingama med AMVoch statenovan av

inte för handen betydande ekonomiska förändringar, görger
kommittén bedömningen utfallnuvarande och beräknadeatt resurser
för innevarande klarar skapa den kapitalstruktur detatt nya
bolaget behöver.

förda illustreras de följande tabellerna.De ovan resonemangen av
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AMU Myndigheten, Resultaträkning14.1Tabell -

1993 060719921991-07Resultaträkning - -- -
TotaltOmstr.Prognos1992-06MSEK
41724410 4172Intäkter

381238123817Rörelsekostnader

360593 360Rörelseresultat

8,613,4 8,6Marginai -%

152148 152Avskrivningar

818165inansnettoF

289289Resultat före E0 510

6,91,6 6,9Lönsamhet -% 1

1542 15E0-poster

3535Omstrukmreringskostn

+149149332Skatt, Utdelning 4

100100Dispositioner 5

139136 125Resultat

Anm.

1 löpande verksamhetAvser
Inför bolagisering2
Löneskatt3

i myndighetenför -9293 stannaAvkastningmbetalning till vilken4 antasägaren,
för överblivnaKostnader lokaler5
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Tabell AMU-myndigheten14 3 Balansräkning- ,

Balansräkning 92-06-30 1993- 06 30-
ÖverlåtelseMSEK UB Prognos Aktieäga Totalr-

bolagtill tillskott
Likvida medel 676 603 -568 354

Kundfordringar 209 198 -198

Övriga omsätmings- 106 106 -106

tillgångar
Anläggningstill gångar 368 393 -393 +2 53l 215

Summa Tillgångar 1359 1300 250

Korta skulder 483 482 -482 +354 35

Skatt, Utdelning 332 149 4494

Summa Skulder 815 631 35

Reserv +1O06 100

Eget kapital exkl. 408 544 544
resultat
Resultat 136 125 429

Summa Eget kapital 544 669 115

Summa Skulder och 1359 1300 250

Eget kapital

Anm.

1 Avser löpande verksamhet
Infor2 bolagisering. rörelsetillgångarSamtliga överlåtsoch -skulder till det bolaget.nya
Ägarkapital3 i bolagetnya

4 Löneskatt likvida medel for lösande dennasamt av
5 14.1,tabell notSe

for framtida6 Reserv hyreskostnader

9 12-1153
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AMU-Bolaget,Tabell 14 3 Resultaträkning.

19951994-121993-07Resultaträkning --
TotaltLöpandeBolags-MSEK

verksamhetbildnig
3000537953791Intäkter

2720558755871Rörelsekostnader

280208208Rörelseresultat

9,3Marginal -% neg.neg.

130210210Avskrivningar

500Finansnetto

14541884 lföre E0Resultat

4,8Lönsamhet -% neg.neg.

1501503EO-poster

554UtdelningSkatt,

568418Aktieägartillskott 150+

140Dispositioner

5505Resultat

Anm.

års.års nivåfrån till-9293 1995successivtminskarIntäkternal
ochmarginalGenomsnittlig -9293period.dennagenomförs underomstruktureringen2 Hela

uppgåomstruktureringskostnadenkanperioden -9394 sägasAppliceras detta9%.-95 är
till MSEK692
Övertagande pensionsskuld3 av
Bolagsbildningskostnad4
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AMU-Bolaget,Tabell 14-4 Balansräkning

Balansräkning Ingående Utgående Utgående
MSEK balansbalans balans

93-07-01 94-12-31 95-12-31

Likvida medel 150 3 206

Kundfordringarl 198 298 250

Övriga omsättnings- 106 100 100

tillgångar
Anläggningstillgángar 393 383 373

Summa Tillgångar 847 784 929

skulderKorta 482 364 324

Skatt, Utdelning 5

Pensionsskuld 150 210 250

Summa Skulder 637 574 574

Obeskattade 140reserver

Aktiekapital 100 100 100

Reservfond och 115 115 110

balanserat resultat
Periodens Resultat 5 5 5

Summa Eget kapital 210 210 215

Summa Skulder och 847 784 929

Eget kapital

Soliditet -% 25 27 34

Anm.

Ökningen1 kundfordringar speglar antagandet betalningstermin jämförtblir dagar30attav
med dagar -929317

2 investeringsnivåAntagen -9394 200 MSEK och 1995 120 MSEK
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Budgetprognos för frånAMU-gruppen oktober 1992. Framtagen av
kommittén rundringning till länsdirektörernagenom
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15. PERSONAL

15.1 BESKRIVNING AV AMU-GRUPPENS
PERSONAL

Antalet anställda i AMU-Gruppen omräknat i heltidstjänster har
utvecklats enligt tabellen nedan.

Tabell 15.1 Antal anställda, omräknat i heltidsüänster

Totalt Varav utbildare %

198687 5 187 3 444 66
198788 5 598 3 526 63
198889 5 052 3 201 63
198990 4 813 3 117 65
199091 5 224 5713 68
199192 6 708 4 806 72

Det totala antalet anställda juli1 1992 uppgick till 7 280 personer,
5 080 utbildare, 70%.varav var ca

AMU -Gruppens verksamhet personalintensiv.är Av totala
kostnader 199192 svarade personalkostnaderna för 43 %.

Nedan redovisas vissa personalnyckeltal AMU-Gruppen.

Tabell 15.2 Personalnyckeltal för AMU-Gruppen

199091 199192

intäktmedarb. 573 104 kr 605 884 kr
kostnadmedarb. 556 789 kr 555 644 kr

inkl. avskr. avkastn. krav
rörelseresultatmedarb. 16 315 kr 50 240 kr
direkt lön 71,3% ingen uppgift

personalomsättning 9,8% 8,3%
fast anställda

personalutv.medarb. dgr6 8,2 dgr
personalutvjmedarb. 20 300 kr 25 366 kr
sjukfrånvaromedarb. 27,9 dgr 22,8 dgr
sjukfrånvaromedarb. 155 mkr ingen uppgift

Källa AMU -Gruppen
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sjukfrånvaronDen genomsnittliga i riket enligtvar
Försäkringskassan 22,5 dagar under 1991.

ÖVERGÅNG FBÅNPERSONALENS15.2
MN G OLGENTI

Enligt kommitténs uppfattning den nuvarande personalenbör
erbjudas lämna in intresseanmälan till tjänsterna i det bolaget.att nya
det företaget iI bör första hand tjänsterna tillsättas med personalnya

från myndigheten. Dimensioneringen det bolagets personalav nya
utifrån vårenbestäms bedömningen marknadsförutsättningamaav

1993. Tiden frånmellan beslut uppsägning AMU -Gruppen, tillom
något såbeslut anställning vid de bolagen bör kortom av nya vara

möjligt, eftersom längre tid ovisshet innebärakan storasom en av
påfrestningar många.för

För närvarande för AMV beställningarär prognosen s av
budgetåretarbetsmarknadsutbildning 199394 osäker. Enligt

kommitténs uppfattning dockbör beställare medstaten som agera
sådan stabilitet inte i onödan och i nuvarandeatt staten

svårigheterarbetsmarknadssituation skapar bedrivaatt en
Målsättningenkostnadseffektiv arbetsmarknadsutbildning. bör vara

så många möjligt de anmäler intresse för fortsattatt som av som
arbete i bolaget kan beredas sysselsättning. blirDe allttrotssom
övertaliga, utebliven intresseanmälan eller till följdgenom av

föremålarbetsbrist blir för det statliga trygghetssystemet.

måsteKommitténs bedömning bolaget beredskapha förär att atten
frånklara neddragning omsättningen nuvarande mdkr,4,4en av ca

nivåtill mdkr 1995. Kommitténs3 analyser visar atten ca en
sådan minskning kräver betydande omstruktureringsreserv. Seen
vidare förslaget till det bolagets kapitalstruktur.nya
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FRÅGORÖVRIGA JURIDISKA16.

FÖRFÖRSLAG AMU-BOLAGSORDNINGTILL16.1
ABGRUPPEN

FIRMA

8 1
AB.AMU-GruppenfirmaBolagets är

SYFTE

§ 2
högarbetsmarknadsutbildningAB skall erbjudaAMU-Gruppen av

attraktiv förUtbildningen skallhela landet.kvalitet över vara
arbete.brasannolikhetenden skall ökaindividen och ettatt

flexibilitet ochOrganisationen skall präglas högav
kostnadseffektivitet.

konkurrenskraftigerbjudaAB skall dessutomAMU -Gruppen
tillföraFöretagsutbildningen skallföretagsutbildning.

frånprestigenödvändig kunskap ocharbetsmarknadsutbildningen
marknaden.

LOKALISERINGSTYRELSENS

§3
Stockholm.iStyrelsen skall ha sätesitt

AKTIEKAPITALET

§ 4
och000 kronoraktiekapital lägst 100 000Bolagets skall utgöra

högst kronor.xxxxxxxxx

AKTIENS BELOPP

§ 5
Aktie lydaskall 100 kronor.
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STYRELSE

§ 6
beståStyrelsen skall högst sju ledamöter ärav varav en

verkställande direktör för moderbolaget. Därtill kommer
arbetstagarrepresentanter enligt lag.

REVISORER

§ 7
På årligen tvåordinarie bolagsstämma auktoriserade revisorerutses

tvåjämte suppleanter för tiden intill slutet ordinarienästaav
bolagsstämma.

RÄKENSKAPSÅR

§ 8
räkenskapsårBolagets kalenderår.skall vara

BOLAGSSTÄMMAN

§ 9
Kallelse till bolagsstämma liksom andra meddelanden till
styrelseledamöter och suppleanter skall ske kallelse post,genom r
kallelse till bolagsstämma tidigast fyra veckor och veckorsenast tv
före stämman.

§ 10
Riksdagsledamöter tvåhar efter anmälan tillrätt styrelsenatt, senast
veckor i förväg, vid bolagsstämman, inärvara och anslutning till

frågor.den ställa Underrättelse tid och för bolagsstämmaortom
skall tidigast fyra tvåveckor och föreveckor sändasstämmansenast
till riksdagens kammarkansli.

§ 11
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill öppnarutsett
förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12
Vid ordinarie bolagsstämma följandeskall ärenden förekomma

Val ordförande vid stämman.av
Upprättande och godkännande röstlängd.av
Val justeringsmän.av
Prövning blivit behörigenstämman sammankallad.om

årsredovisningFramläggande och revisionsberättelse samtav
koncemårsredovisning och koncembalansräkning.
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Beslut om
a fastställelse resultaträkning och balansräkning samtav
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b dispositioner beträffande bolagets vinst förlusteller enligt den
fastställda balansräkningen,
c ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande arvoden för styrelseledamöter och revisorer.av
Val revisorer och revisorssuppleanter.av
Annat ärende, ankommer enligtstämmansom

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13
Beslut väsentlig förändring verksamheten förutsätterom av
medgivande bolagsstämman.av

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

§ 14
Denna bolagsordning får inte ändras medgivandeutan av
regeringen.

FÖRSLAG FÖR16.2 TILL BOLAGSORDNING
DOTTERBQLAG

FIRMA

§ 1
Bolagets firma AMU -Gruppenär XYZ AB.

SYFTE

§ 2
AMU -Gruppen XYZ AB skall erbjuda arbetsmarknadsutbildning av
hög kvalitet helaöver landet. Utbildningen skall attraktiv forvara
individen och den skall öka sannolikheten bra arbete.att ett
Organisationen skall präglas hög flexibilitet ochav
kostnadseffektivitet.

AMU-Gruppen XYZ AB skall dessutom erbjuda konkurrenskraftig
företagsutbildning. Företagsutbildningen skall tillföra
arbetsmarknadsutbildningen nödvändig kunskap frånoch prestige
marknaden.
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§ 3
fastmedgivande ägafår bolagsstämmansinteBolaget utan

ingå idelägarehelleri andra bolag,aktieregendom, eller som
främjandeanslå bildande ellerförmedelellerhandelsbolag av

stiftelser.

LOKALISERINGSTYRELSENS

§ 4
isittskall haStyrelsen säte aaaaaaaaaa.

AKTIEKAPITALET

§ 5
och högstkronorlägstaktiekapital skall utgöraBolagets yyyyyyyy

kronor.xxxxxxxxx

AKTIENS BELOPP

§ 6
kronor.skall lyda 100Aktie

STYRELSE

§ 7
bestå sju ledamöter ärhögstskallstyrelseBolagets envaravav

arbetstagarrepresentanterDärtill kommerdirektör.verkställande
enligt lag.

§ 8
samråd med moderbolaget.iVerkställande direktör utses

REVISORER

§ 9
två revisorerårligen auktoriseradePå ordinarie bolagsstämma utses

ordinarietvå intill slutet nästaför tidensuppleanterjämte av
medskallrevisorernaEnbolagsstämma. gemensamvaraav

moderbolagets.
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BOLAGSSTÄMMAN

§ 10
Kallelse till bolagsstämma liksom andra meddelanden till
styrelseledamöter och suppleanter, skall ske kallelsegenom per

kallelse till bolagsstämma tidigast fyra tvåveckor ochpost, senast
veckor före stämman.

§ 1 1
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill öppnarutsett
förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

Val ordförande vid stämman.av
Upprättande och godkännande röstlängd.av

3. Val justeringsmän.av
Prövning blivitstämman behörigen sammankallad.om

årsredovisningFramläggande och revisionsberättelse.av
Beslut om
fastställelsea resultaträkning och balansräkning,av

b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande arvoden för styrelseledamöter och revisorer.av
Val revisorer och revisorssuppleanter.av
Annat ärende, ankommer enligtstämmansom

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13
Beslut väsentlig förändring verksamheten förutsätterom av
medgivande bolagsstämman.av

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

§ 14
fårDenna bolagsordning inte ändras medgivandeutan av

regeringen.

FÖBABPROV KÖRKOBT16.3 ocg

AMU -Gruppen har i dag irätt samband medatt
yrkesförarutbildningen godkänna förarprov och utlämna körkort.
Godkännandet och utlämnandet sker med stöd TSVs föreskrifterav

SVFST 19872
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-myndighetNär yrkesförarutbildning vid regional AMU
enligtbedrivs uppdrag arbetsmarknadsverket ochav

samrådi medkursplaner fastställts AMU-styrelsen,som av
utbildning vad itrafiksäkerhetsverket, gäller för denna

förarutbildning,körkortsförordningen 1977722 sägs om
vidutlämnande körkortövningskörning, förarprov och av

gymnasieskola.

myndighetsutövning krävsbolag ska kunna bedrivaFör att ett
§ regeringsforrnen. AMU-enligt bestämmelserna i kaplagstöd 11 6

kommunikationsdepartementetGruppen har därför hos översänt en
i medgeshemställan det framtida bolaget lag rätt attattom

yrkesförarutbildningoförändrade villkor bedriva och utlämna
körkort.

16 4 Y DSPLIKT

anställd slutaEnligt arbetsrättslagstiftningen har att etten genom
förbundit sig lojalanställningsavtal, skriftligt eller muntligt, att vara

åtagande muntligen ellerföretaget. detta ligger varkenI attmot
utnyttja dessaskriftligen föra vidare uppgifter eller sättannat

detta avtalsvillkorskada företaget. brott kankan Ettsätt motett som
personligatill den anställde blir uppsagd grundleda att av

förhållanden.

åtagande och vill habl.a. tydliggöra detta börFör att var en som
anställning i skriva anställningskontraktdet bolaget ett somn a

fackligain kommande förhandlingar med detäcker denna Iga.
organisationerna rekommenderar kommitténkollektivavtal,om

föreslåAMU-Grup paragraf stadgar sekretess,attn en som
innehåller känsligainklusive hur handlingargan somom

uppgifter ska hanteras.

enhetlig regleringAMU -Gruppen eftersträva sekretessen.bör aven
kursdeltagare, affärshemligheter personal.Den ska gälla alla samt

enligt det beskrivnaEtt avtal reglerar sekretessen är,sättetsom ovan
enligt kommittén, effektivt lagstiftnin Bl.a. kanänmer genom .då tystnadsplikten snabbt,vid brott ärgotmotman agera n som
svårt efterföljande dom eventuellti avvaktan med samten process

tydligt uttalaarbetsgivarenöverklagande. Dessutom kan sättett
frågai sekretess.vilka krav ställs de anställdasom om
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16.5 AMU-GRUPPENS ROLL SOM
EEREDSKAPSMYNDIGHET TOTALFORSVARETI

ingårAMU -Gruppen f.n. del i totalförsvaret inom funktionensom
Arbetskraft. AMS har huvudansvar för denna funktion förordning
1986294. AMU-Gruppen har i dag viktig inomroll funktionenen
och bör ha motsvarande roll bolag. AMU -bolagetäven börsom
därför ha kvar för beredskapsanläggning,ansvaret egen
beredskapsuppgifter fortsättningsvis kunna delta iävensamt
funktionens övningar.

För reglera AMU föreslår-bolagets beredskapsroll kommitténatt att
avtal mellanupprättas och AMU-Gruppen AB. Avtalet börett staten

utformas efter frånförebild motsvarande avtal mellan ochstaten
TERACOM Svensk Rundradio AB.

Förslag till avtal mellan AMU-Gruppenoch ABstaten
för krig och krigsfara.

Mellan och AMU -Gruppen AB har träffats följande avtal.staten

§1
Befinner sig landet i krig eller krigsfara skall AMU -Gruppen AB
följa de anvisningar frågaregeringen meddelar i totalförsvar ochom
beredskapsplanering.

§2
AMU-Gruppen AB skall i enlighet med de anvisningar som
regeringen samrådmeddelar, och i med vederbörande statliga
myndigheter, utarbeta erforderliga beredskapsplaner för
verksamheten under krig eller vid krigsfara. Vid tillämpningen av
förordningen 197755 vissa statliga myndigheters beredskapom

skall ANIU -Gruppen AB jämställas med myndighet.m.m.

3 §
AMU -Gruppen AB skall vid beredskapsplaneringen samråda med
AMS huvudansvarigär myndighet för funktionen Arbetskraft.som

§4
Uppstår delade meningar rörande tolkningen eller tillämpningen av

frågandetta avtal, skall hänskjutas till regeringen för avgörande.

5 §
Detta avtal träder i kraft den juli1 1993 och skall gälla tills vidare.

tvåAv detta avtal exemplarär upprättade och utväxlade mellan
parterna.

För För AMU -Gruppen ABstaten
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ÖVglGA [EKNEQOQ[-IJURIQISKA16.6
GORF

övergångStegkapitel 12 1ibehandlatsharvadUtöver som ovan -
finnskapiteli dettaKapitalstruktur ochkapitelbolag, i 14till en

övergångenmedi sambandfrågor tekniskjuridisk ochrad naturav
pensionsskuldenfrågan beräkninggällertill bolag. Det t.ex. avom

olikakommittén harinomSåväl -Gruppeninom AMU somm.m.
frågor vadi dessa utöveri utarbetatsunderlagfördjupadeochPM

bolagsbildningenmedarbetetfördjupadedetredovisas. Förhärsom
material.kommittén till dettahänvisar
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BILAGA l

DIREKTIVEN

Utdrag
PROTOKOLL

regeringssammanträdevid
1992-06-25

förberedaBemyndigande tillkalla kommitté med uppgift attatt en
genomföra ombildning AMU -Gruppen till aktiebolagoch av

252 AMU-Riksdagen har uttalat 199192AU rskr.11, att
börGruppen bör ombildas till aktiebolag och regeringen snarastatt

återkomma frågan. förtill riksdagen med förslag i Som riktmärke
januariförslagen skall gälla bolagisering bör ske den 1993.1att

bemyndigar chefen för arbetsmarknadsdepartementetRegeringen att
uppgifttillkalla kommitté med högst 5 ledamöter med lämnaatten

förslag till organisation i bolagsforrn, förbereda och, sedan
åtgärderfrågan, förriksdagen fattat beslut i vidta de behövssom

ombildning AMU-Gruppen till aktiebolag.av

Regeringen bemyndigar vidare chefen för arbetsmarknadsdeparte-
biträdebesluta sakkunniga, ochmentet att experter annatom

kommittén.

tillKommittén skall den september 1992 regeringen lämna1senast
frågorövrigaförslag till organisation i bolagsforrn, liksom förslag i

kommitténkräver riksdagens ställningstagande. Därefter skallsom
fortlöpande ombildningentill regeringen lämna förslag i andra för

frågorväsentliga administrativ avseendeekonomisk och bl.a.art,av
pensionsåtaganden frågor.skattemässigabolagsordning, och

Utgångspunkter för kommitténs denarbete skall attvara nya
organisationen skall erbjuda utbudkunna ett av
arbetsmarknadsutbildning till behoven inom olikaär anpassatsom

Tvådelar kommitténlandet. huvudaltemativ bör beakta ärsomav
dels decentraliserad ägande,organisation med regionalt och lokalten

sammanhållendels företagsorganisation. Kommittén skallen
såutforma sina förslag eventuell framtida privatiseringatt en

underlättas.
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inför ombildningenvidta nödvändiga förberedelserKommittén skall
bolagiseringen, vidta desedan riksdagen fattat beslutoch, om

åtgärder bildade och etableradeför bolagen skallkrävs att varasom
fastställt.enligt riktlinjer riksdagen harvid den tidpunkt och de som

bolagisering börSom riktmärke för kommitténs skall gällaarbete att
den januariske 1993.1

samråda inte behandlaKommittén skall med AMU -styrelsen och
sådana frågor myndighetensligger inom försom ramen
ansvarsområde. samrådakommittén med de andraVidare skall

förslagen.myndigheter kan berörassom av

organisationerna sittKommittén skall informera de fackliga om
i övrigttillfälle framföra synpunkterarbete och bereda dem samtatt

enligt avtal uppfylls.till skyldigheter gällande lagar ochattse

skallKommitténs skall AMU -styrelsen ocharbete betalas varaav
slutfört de bolagen har börjat verka.när nya

Utdrag till

Finansdepartementet Ba
AMU -styrelsen
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BILAGA 2

ARBETSMARKNADSIJTBILD-
NINGEN I ANDRA LANDER

FINLAND

1991 fick Finland lag arbetskraftspolitisken ny om
vuxenutbildning. Den organisationennya av
arbetskraftsutbildningen innebär följande

Syftet med arbetskraftsutbildningen

Arbetskraftsutbildningen syftar till upprätthålla balansen mellanatt
efterfråganutbud och arbetskraft. bådeUtbildningen skall

motverka arbetslöshet och avhjälpa brist arbetskraft.

Behovet utbildning öka kraftigt dels till följdav storaanses av
strukturförändringar inom näringslivet, dels förändringengenom av
befolkningsstrukturen.

förstaI hand har arbetsmarknadsutbildningen riktats arbetslösa
och riskerar bli arbetslösa. Dessa andelattgrupper som gruppers av
utbildningen är 80%.ca

Organisation

Iden organisationen klargörs rollfördelning mellannya en
arbetskraftsmyndighetema köpare utbildning ochsom av
läroanstalterna säljare. Ansvaret för utbildningenssom
arbetsmarknadspolitiska resultat och effektivitet vilar köparen.

Arbetskraftsmyndigheten utgåendebedömer från obligatorisktett
offertförfarande de olika utbildningsaltemativens ändam lsenlighet,
kvalité och pris. Informationen och valet de studerande till denav
köpta utbildningen sköts den arbetskraftsbyrå, ligger närmastav som
utbildningsarrangören. På de flesta arbetskraftsbyråerna finns
databaserad information den arbetskraftsutbildning, erbjudsom som
i landet.

l0 12-1153
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utvecklauppgiftarbetskraftsmyndighetemasvidareDet attär
utbildningen.anskaffadeutvärdering denförmetoder av

frånvuxenutbildningköpaArbetskraftsmyndighetema kan
yrkesläroanstalter,övrigaföryrkesutbildningscentra vuxna,

utbildningsföretagprivatahögskolor,universitet och samt av
enskilda företag.

innehållUtbildningens

mål yrkesmässig utveckling.Utbildningens är

anskaffararbetskraftsmyndighetemautbildningdenförutsättsDet att
ingårutbildningarde flestatill arbetslivet. Ifast knutenär

arbetspraktik.

också enskildaanskaffaArbetskraftsmyndighetema kan
utbildning förskräddarsyddoch beställautbildningsplatser

Utbildningensföretag.vid olikapersonalvuxenstuderande och
flexibilitet betonas.individualitet och

utgående frånutbildningmöjligt planeradetlagenDen gör attnya
önskemål. innebäroch Detfärdigheterindividens kunskaper, att

såväl utbildningensindividuell. gällerDetblir alltutbildningen mer
innehåll, dess längd.som

samanskaffningen. Lagens.k.utbildningsform densärskild ärEn
anskaffningplanering ochisjälva deltaarbetsgivarnaerbjuder här att

dåfråga personaliSamanskaffning kan kommautbildning. nyav
då arbetskraftspolitisktdettill företag eller ärbehövs ett

utbildning.får kompletterandeändamålsenligt personalföretagetsatt
bestämd andelföri denna formArbetsgivaren avensvarar

för utbildningen.kostnaden

Studiesocialt stöd

erhåller utbildningsstöd ocharbetskraftsutbildningeniDeltagare
medlemmarförmåner. Arbetslöshetskassornasstudiesocialaandra

studerande ansökerövrigastöd sin kassa;hosansöker omegenom
i sin hemkommun.lokalbyrfolkpensionsanstaltensstöd hos
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Utbildningsstödet

bestårUtbildningsstödet barnförhöjgrunddel, ning ochav en en en
förtjänstdel till medlemmar.betalas arbetslöshetskassomassom
Utbildningsstödet skattepliktig inkomst.är

Grunddelen lika enligtgrunddagpenningenär stor som
utkostskyddet för fr.0.m. juliarbetslösa den 1991 1161
FMKdag. Försörjare till barn under 18 kan bamtillägg den är

två24 FMKdag för barn, FMKdag för FMKdag34 barn och 44ett
för fleraeller bam.tre

Arbetslöshetskassomas medlemmar förutom grunddelenkan även
erhålla förtjänstdel, förutsatt de arbetslösa eller permitterade,äratten

förkortadhar arbetstid eller hotade arbetslöshet.är av

Inkomstema under studietiden inverkar utbildningsstödets
storlek.

Specialstöd

Mindre mångabemedlade studerande och studerande med barn kan i
erhållatillägg till utbildningsstödet specialstöd.

Specialstödet skattepliktig inkomst och dess beloppär 40är
FMKdag.

förErsättning uppehälle

måltids-Ersättning för uppehälle betalas ersättning för ochsom
fårresekostnader. Den betalas till de fulltstuderande som

utbildningsstöd. förmån.Ersättning för uppehälle skattefriär

Studerande, för vilka arbetskraftsmyndigheten har ordnat
fårinkvartering, gångersättning för till hemortenen resa en per

kalendermånad fråneventuella dagliga inkvarteringsortensamt resor
till erhåller måltidsersättningutbildningsorten. Dessutom de med 32
FMKdag.

Studerande, för fårvilka ingen inkvartering ordnats, ersättning för
fråndagliga bostaden till utbildningsplatsen och tillbaka samtresor

måltidsersättning med 26 FMKdag.
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ISLAND

arbetsmarknadsutbildning denfattatRiksdagen har beslut en nyom
15 maj 1992.

arbetsmarknadsutbildningenSyftet med

yrkesutbildningenArbetsmarknadsutbildningen syftar till ökaatt
påskynda denproduktionen, ocharbetsmarknaden i avsikt ökaatt

näringslivet.utvecklatekniska fömyelsen och att

också möjligheterenskildesdenArbetsmarknadsutbildning ska öka
ökadkunskaper ocharbetsmarknadenoch trygghet genom nya

arbetsuppgifter.förändradeberedskap ochmötaatt nya

utbildningde har kortareerbjudas arbetslösa ochVidare ska ettsom
branscher. Deför bestämda yrken ochgrundutbildningurvalstort av

arbetsmetoder,grund ändradeanställningförlorat sinhar avsom
utbildning till andra yrken.omskolning ochska

Organisation

socialministeriet.Arbetsmarknadsutbildningen lyder under
dock höra tillYrkesutbildning i fiskerisektom skall

ansvarsområde.fiskeridepartementets

yrkesutbildningsnämnd.finnssocialministerietInom en
bidrag tilluppgift utdelaYrkesutbildningsnämnden har till att

råd beträffandeyrkesutbildning regeringsorganenoch ge
området.åtgärder tillAnslaginompolicyutformning och

och medlen skafastställs i statsbudgetenutbildningsnämnden
förSocialministem medelsärskild fond. äskariplaceras en

yrkesutbildningsnämnden.arbetsmarknadsutbildningen förslag av

för planering ochYrkesutbildningsfonden kostnadertäcker
utbildningen.genomförandet av

arbetsmarknadsutbildning har centralatillansöka bidragRätt att om
civilaenskilda företag,arbetstagarorganisationer,arbetsgivar- och

arbetsmarknadsutbild-huvudmän föroffentligaeller ärsomorgan
enskilda branscherningen, yrkesutbildningsnämndersamt som
två eller flera härliksom samverkansprojekt mellanupprättat av

uppräknade parter.

flerasamverkar med ellerSkolor bidrag villkor dekan söka att en
ovanstående parter.av
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fåttDe bidrag enligt den lagen skyldigaär lämnaparter attsom nya
information till Socialdepartementet den utbildning ochellerom
träningpraktik har arrangerats.som

Utbildningens innehåll

Den isländska arbetsmarknadsutbildningen omfattar kurser som
eleven deltar i för förbättra färdigheter och kunskaper i detatt egna
yrket föreller kunna byta yrke.att

Till dessa utbildningar räknas

Grundläggande yrkesutbildning till vissa yrken eller för arbete i-
vissa branscher i produktions- och tjänstesektorema.

-Fortbildning förnyelse yrkeskunnande ochsom ger av
kompletterande utbildning yrkesområdet.inom det egna

Studiesocialt stöd

Enligt lagen kan kassan bidrag till dem arbete ochär utange som
söker Påyrkeskurser. kan styrelsen försättsamma
arbetslöshetskassan besluta bidrag för täcka kostnader föratt attge
genomförandet yrkeskurser i eller utanför företag grundav av
ändringar eller teknik svårigheterkan leda till inomny som

Pårespektive näringsgren. låggrund arbetslöshet hittills i Islandav
har dessa bidragsbestämmelser i lagen arbetslöshetskassanom

ianvänts begränsad omfattning.ytterst

NORGE

Yrkesmässig utbildning regleras i den norska lagen om
vuxenutbildning. Lagen trädde i kraft 1977.

Syftet med arbetsmarknadsutbildningen

I Norge arbetsmarknadsutbildningenär AMO ett av
arbetsmarknadsmyndighetemas åtgärder.viktigaste Den specielltär

12-1153ll
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också osäkerifor arbetstagareinrättad för arbetslösa, enmen
ordinariedetmedinte konkurreraAMO skasysselsättningssituaton.

kvalificerasyfteAMOs primära ärutbildningssystemet. att
reducerabidra tillAMO skaarbetsmarknaden.arbetssökande till att

arbetslivets behovutbildning ocharbetssökandesförhinder mellan av
beroendeellerAMOs verksamhetkompetens. trappas nerupp

arbetsmarknaden.situationen

Organisation

förgrundutbildningstudiecirklar,Arbetsmarknadsutbildningen gäller
vuxenutbildningen,ordinariealternativ till denvuxna,

Aven högskolorfolkhögskolor.vidareutbildning kortkurseroch
arbetsmarknadsutbildningen.fall delfungerar i vissa avsom en

medi sambandökarbildad personalakademisktBehovet av
teknik.införandet nyav

byggergrundutbildningeninomlärlingssystemNorge har ett som
går elevenEfter grundskolanföretag.ochsamverkan mellan skola en

Skola ochyrkesutbildning.fortsattleder tillgrundkurs som
erhållerdeltagande företagenutbildningen. Deipraktikplats varvas

statsbidrag.

lång ingenarbetslivserfarenhet,anställda haräldreFör mensom
möjlighet avläggafinnssitt yrke,formell utbildning inom att en

AMO-vidundervisnin sker15%Omkringyrkesexamen. egnaenav
videregåendedenundervisningen köpsövrigaDencentrum. n

upplysningsorganisationerfrån kurstillbud ochskole, privata m.m.

innehållUtbildningens

förmål nödvändig utbildningArbetsmarknadsutbildningens är att ge
låg arbetskvalifikation.grundför arbetslöshetminska riskenatt av

näringslivetsinnehåll förkvalificera deltagarentill sittskaDen
vidArbetsmarknadsutbildningskursernaarbetskraftsbehov.aktuella

månader. lagdfrån Utbildningen ärvecka till 10AMO varierar 1

Tidigare kursernanivåer, vidareutbildning.grund- ocholika var
svåra arbetsmarknadensituationenkortvariga, denrelativt pmen

kompetensgivandesig längrehar riktatmedförthar att man
intearbetssökandeföri modulerläggskurser. Kurserna attupp

deltagaretid. Antaletutbildning för längrebinda sig ibehöver per
månad 1991 18 716 personer.var

Studiesocialt stöd

bl.a.ekonomiskadetArbetsmarknadsmyndighetema har ansvaret,
innehåll ilokalisering, och kurserna.vilkaför kurser startas,som
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Kostnaderna för AMO-verksamheten täcks helt arbeids- ochav
administrasjonsdepartementets budget. totala utgiften förDen 1991

2 044 NOK.600var

får ocksåDeltagare AMO-kursen antingen kursstöd eller de kan
behållavälja dagpenning. NOKFör närvarande 189 dag. Iatt per

ingårtillägg reskostnader, eventuell ersättning till bamtillsyn,
fördyrade levnadsomkostnader eftersom utbildningen ofta innebär att

måstekursdeltagaren genomgåbo för sinaort atten annan
studier. begränsadI omfattning kan kursdeltagaren delta i en
utbildning inom behålladet ordinarie utbildningssystemet och

dafpenningen.Detta gäller kortvariga utbildningar till 3upp
naders längd.m

För kursdeltagare frånunder utbildningstiden uppbär lönsom
arbetsgivaren reduceras utbildningsbidraget enligt särskilda regler.
Om får frånkursdeltagaren ersättning offentlig försäkring ellerannan
pension samordnas ersättningen utbildningsbidraget.med

DANMARK

Danmarks grundläggande yrkesutbildning gjordes Under1989.om
20 har danska AMU-centren erfarenhetsamlat utveckla,attgenom
organisera och planera den nuvarande arbetsmarknadsutbildningen.

Syftet med arbetsmarknadsutbildningen

I Danmark arbetsmarknadsutbildningenär de viktigaste,ett av
aktivaste offensivasteoch arbetsmarknadspolitiska redskapen. Den
snabba tekniska utvecklingen skiftandeoch konjunkturer försämrar
harmonin arbetsmarknaden och därför det viktigtär att satsa
vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningen syftar till att rusta
arbetssökande och arbetslösa till högre kompetenspersoner
arbetsmarknaden. I regioner med kompetensproblem i arbetskraften

breda kvaliñceringsinsatser.görs Detta ska underlätta för företagen
sådanaetablera sig i regioner.att
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Organisation

varianterde olikaYrkesutbildningen gjordes att somgenomom
utbildningenexisterade, lades in i enhetligt Numera ärsystem.ett

Arbetsmarknadsutbildningen kanarbetsmarknaden.anpassad tillmer
specifika behovorganisationer mederbjuda företag ochkurser

också vändakaninte tillgodoses Företagenkan sätt.annatsom
expansion eller förmed etablerandet,sig till AMU i samband att

ocksåArbetsmarknadsutbildningen kanundvika perrnitteringar.
25utbildningsbehov. Danmarksmederbjuda till företag akutakurser
gårsåutbildningar deskräddarsyr sinaAMU utformar och att-center

utåtriktas och kunnasälja till näringslivet. Verksamheten skaatt
inom myndigheterna,användassäljas till näringslivet och

50055 branscher och har 1utbildning förAMU-centren cacager
specialisterochundervisningsplatser. AMU finns 3 000 lärareInom

undervisningsområde,grundlig utbildning inom sittmed en
administration.planering, utveckling och

innehållUtbildningens

mål förbättraaktivera människor ochUtbildningens är attatt
självständighet, motivera ochyrkeskunskapema. Skapa ge ansvars-

bestårArbetsmarknadsutbildningensamarbetsorientering.och av
modultid förmoduler längd varierar. Den kortaste ären envars

innehåll moduler eftervälja och antalvecka. Varje kursdeltagare kan
både arbetslösaförlängas förUtbildningen kan utfyllas ochbehov. -

i arbetslivet i den takt kursdeltagaren önskaroch for människor nya-
efterutbildningsmodul yrkeskompetens ochkunskaper. Varje ger

får avslutadeftervarje godkänd modul kursdeltagaren diplom och
utbildning kursbevis.

Studiesocialt stöd

får finansieradearbetsmarknadsutbildningen sina studierDeltagare i
från arbetsmarknadsutbildningsfonden.bidrag Dengenom

ochfinansieras bidrag samtliga löntagarebetalas avgenom som
flesta godkändaarbetsgivare. Fondens avkastning täcker de

två miljarder danskaarbetsmarknadsutbildningama. använderMan
årligen försetill arbetsmarknadsutbildningen förkronor att

arbetskraft utbildning ochmed kvalificeradverksamheterna genom
både för folk i arbetslivet.fortsatt utbildning för arbetslösa som



153

TYSKLAND

Arbetsmarknadsutbildningen syftar till att

undermåligFörhindra eller upphäva arbetslöshet,
sysselsättning brist arbetskraft.och

Säkra2. och förbättra rörligheten i yrkeslivet.

Undvika, utjämna3. eller eliminera negativa följder av
tekniska fömyelser förändringareller strukturella inom
näringslivet.

Övervinna den4. könsspecifika utbildningsplats- och
arbetsmarknaden.

år5. Integrera äldre iarbetslösa över 50 arbetslivet.

6. Förbättra sysselsättningsstrukturema.

7. Bekämpa illegalt arbete.

nå målFör dessa erbjuder den statliga arbetsförvaltningen olikaatt
stödåtgärder målet återföramed arbetslösa till yrkeslivet elleratt
förhindra uppstår.hotande arbetslöshetatt

åtgärder åDessa gäller sidan arbetsgivarna hjälpmedena som av
lånstatliga åtgärderstöd eller inrättakan arbetsplatser förnya

arbetsförhållandena, långtidsarbetslösa,anställning av
integrationshjälp.

Å fårandra sidan arbetslösa eller de hotas arbetslöshetsom av
ekonomisk hjälp för studier vid yrkesförberedande skolor, delta i
fortbildningskurser genomgåinom yrket eller teoretisk och praktisk
utbildning i yrke omskolning.ett annat

Organisation

åtgärderArbetsmarknadspolitiska inklusive yrkesrelevanta
utbildningsprogram genomförs i Tyskland enbart av
arbetsmarknadsverket BA.

Detta verk självständigt inom offentligaär den sektorn ochett organ
uppbyggt enligt följ ande

centralförvaltning i Nürnbergen
regionarbetsförmedlingar11

184 arbetsförmedlingar
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Förbundsministern har det rättsliga föransvaret
arbetsmarknadsverket.

Arbets- utbildningsplatser förmedlasoch uteslutande av
arbetsmarknadsverket § AFG.

Arbetsmarknadsverket till uppgifthar bl.a. att
yrkesrådgivningge-

förmedla arbetsplatser-
främja yrkesutbildningar-
bevilja stöd för inrätta arbetsplatser.att nya-

Finansiering

För kunna genomföra sitt arbete begär arbetsmarknadsverketatt
både frånavgifter arbetsgivare och arbetstagare. fr.o.m. den 1

januari 3,15%1992, bruttoarbetslönen.av

Tjänstemän betalar ingen avgift.

tillgångarSkulle arbetsmarknadsverkets inte tillräckligaegna vara
lån tyska Behövs ytterligare finansiella medelettgaranteras staten.av

förpliktad bevilja bidrag.är staten att

Inkomstema emellertid till 90% avgifter.utgörs änmer av

fårArbetsmarknadsverkets finansiella medel endast användas till de
tillåtna ändamålen,enligt föreskrivnalag eller dvs. inte till hyra, lön

eller andra driftskostnader. Tyska lämnar särskilt anslag tillstaten
driftskostnaderna.

del förbundsländerI utökas arbetsmarknadsverkets finansiellaen
möjligheter med bidrag delstatsbudgeten.ur

Balansomsättningen för 1993 93,8 mdr DM. Därav tillskjuterär
8,2 mdr OmsättningenDM. 85,2 mdr DM 1992, medstaten ettvar

statligt tillskott 4,9 mdr DM.

Arbetsmarknadsverket genomför ingen utbildning. Denegen
teoretiska utbildningen i yrkesskoloma eller i motsvarandeges
kurser industri-hos och handelskamrarna IHK,
hantverkskamrarna, fackföreningarna, bildningsförbunden och

privatskolor. Den praktiska delen utbildningen iskergenom av
allmänhet direkt arbetsplatsen i industri-, hantverks- ellerett
handelsföretag.
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Stödåtgärder

Yrkesinriktad utbildning arbetsmarknadsutbildning

Yrkesförberedande utbildning

Arbetslösa deltar i yrkesförberedande utbildning ledersom en som
fårtill yrkesutbildningsstöd bidrag till livsuppehälleten examen

år.till ettupp

Y rkesinriktad fortbildning

Stödets omfattning i sak

BA befordrar deltagandet utbildningsåtgärderi siktarsom

fastställa, upprätthålla eller utvidga yrkeskunskaperatt och-
yrkesskicklighet, dessa till den tekniska utvecklingenatt anpassa

möjliggöra yrkesavancemang. sådanFör delta isamt att att en
utbildning krävs avslutad yrkesutbildning eller motsvarandeen en
yrkeserfarenhet.

förbättra den arbetslöses chanser bli förmedladatt att-

övergångenunderlätta till yrkeatt ett annat-

stöd vidare till deltagare i utbildning genomförs i Tysklandges som-
enligt följande

1 heldagsundervisning heltidsundervisning med minst 25
timmar under fem arbetsdagar veckaper

2 deltids- eller yrkeskompletterande undervisning
3 samtidig korrespondens- och direktundervisning.

Åtgärdenmåste framgångsrikuppvisa rkesutbildning. Huruvidaen
utbildningsåtgärd får stöd beror bl.a. denen om

a planerats enligt ekonomiska och finansiella sparsamma
principer

b tvålängre än veckor och omfattar 50 timmaränvarar mer
c längre fyraän veckor omfattaroch timmarän 100varar mer om

deltagaren har till fortsatträtt lön
d inte tvålängre vidän heltidsundervisning fortbildningvarar
e inte två årlängre vidän heltidsundervisning, ivarar

undantagsfall tre

Vid deltidsundervisning med tillrätt arbetsmarknadsstöd s.k.
Unterhaltsgeld inte två år,längre år.än undantagsvis fyravarar
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Principiellt får inte deltagare i utbildning genomförs vidsom
fackhögskola någoteller högskola stöd. Undantagsvis kan emellertid

dylikt deltagande befordras, dånämligenett bl.a.

densamma i samband med fortbildning och omskolning särskiltär-
anpassad till och dessutom anspråkkortare tid i jämförttarvuxna
med den varit den första utbildningenom

den börjar före den januari1 1993 ide förbundsländemanya-

utbildare har sitt i de förbundsländema.säte nya-

Om företag utbildningsåtgärder,genomför direktett indirekt,eller
kan dessa någotinte statligt stöd. Undantag möjligaär här om
särskilt arbetsmarknadspolitiskt intresse finns.

Stödets finansiella omfattning

Om de uppförda sakliga kraven fåruppfylls den deltar isom en
yrkesinriktad fortbildning eller omskolning arbetsmarknadsstöd vid
heltidsundervisning eller under särskilda förutsättningar vidäven
deltidsundervisning. Underhållet baseras nettolönen före
arbetslöshet och beroende familjeförhållandenutgör %73 eller
65 % denna. Därutöver arbetsförmedlingen helt eller delvistarav

kostnadernaöver nödvändigaär och har direkt samband medettsom
utbildningen. Följande kostnader ersätts

kursavgifter-
läromedel-

mellan bostaden och utbildningsplatsenresor-
arbetskläder-
logi och tilläggsutgifter för kost-

månadenhemresa ien-
sjuk- och olycksfallsförsäkring-
barnomsorg i särskilda fall DMmån.till 60upp-

Stödet principiellt bidrag dåi de fall deltagandet i denges som
utbildning nödvändigtär för förhindra eller avskaffa arbetslöshet.att
Om deltagandet inte nödvändigtär meningsfullt kan räntefrittettmen
lån beviljas underhåll.som

BA fastställer varje enskild fortbildningsåtgärd för den sökande
arbetslöse.

Ersättning till den arbetslöse
BA arbetslöshetsersättning 68%motsvararger senastesom av-

lönenivån beroende anställd tid
Staten i fall arbetslöshetshjälp 56% i oändlighet.annatger-
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Omskolning

Sakinnehålla

BA främjar deltagandet åtgärderi målsättningenhar attsom
övergångenunderlätta till lämplig yrkesverksamhet.en annan

Därigenom ska framför allt den yrkcesrelevanta rörligheten säkras
eller förbättras.

Omskolningsåtgärdema bör sågenomföras tidigt möjligt för attsom
härigenom förhindra arbetslöshet.

Omskolning ska med hänsyn till elevens ålder och yrkeserfarenhet
kortare än motsvarande utbildning för ungdomar,vara en samt

avslutas med en examen.

I allmänhet befordras endast deltagandet utbildningen inteom varar
två år.längre än

b Finansiell omfattning

Det finansiella stödet stödet vid fortbildningsåtgärdermotsvarar inom
yrket

Underhåll i form bidrag lån,eller ersättning för kostnaderav som
nödvändigtvis uppstår i samband med omskolning.

Omskolning erbjuds IHK, hantverkskamrama, fackföreningarna,av
näringslivsorganisationer, vissa fackskolor och särskilda
yrkesfrämj ande inrättningar Berufsförderzentren.

En studieplats kostar exempelvis 30 år.000 DM treårigEnper
utbildning kan kosta till 100 000 DM.upp
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offentligaStatens utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet Grundutbildningenskompetens. 37. Psykiatrin och dess patienter -levnadsförhållanden,ansvar- -
högskolan.villkor i U. vårdens innehåll och utveckling.

Regler för risker. seminariumEtt varför vi 38. Fristående Bidrag elevavgifter.skolor. och U.om
tillåter föroreningar inne M. 39. Begreppet arbetsskadaän ute.mer
Psykiskt situationstördas i kommunerna 40. Risk- och skadehantering i statlig verksamhet. Fi.

probleminventering socialtjänstens 41. Angående vattenskotrar. M.-en ur
perspektiv. 42. Kretslopp för hållbar Stadsutveckling.Basen M.-

4. Psykiatrin i jämförandeNorden perspektiv. 43. BasisEcocycles The of Sustainable Urban-ett -
Koncession för försäkringssammanslutningar. Fi. Development. M.

mervärdesskattelag.Ny 44. för högskolans grundutbildning.Resurser U.
Motiv. Del 45. Miljöfarligt avfall riktlinjer.och M.ansvar- -
Författningstext och bilagor. Del Fi. 46. Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning- -

Kompetensutveckling nationell strategi. A. kring service, ochstöd vård.en-
Fastighetstaxering Bostadsrätter. Fi. 47. Avreglerad bostadsmarknad, Del Fi.II.m.m. -
Ekonomi och i C.kyrkan. 48. Effektivare statistikstyming statligaDenrätt -

för10. bolag rundradiosändningar. finansiering samordning.Ett Ku. statistikens och Fi.nytt
1.Fastighetsskatt. Fi. 49. marknadsföringslagstiftningen.1 EES-anpassning av
12. Konstnärlig högskoleutbildning. U. C.
13.Bundna aktier. Ju. 50. Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och
14.Mindre kadmium i handelsgödsel. Jo. handikappomsorgen. S

Översynl5.Ledning och ledarskap i högskolan några 51. sjöpolisen. Ju.av-
perspektiv och möjligheter. U. 52. samhälle för alla.Ett

16. efterKroppen döden. 53. Skatt på dieselolja. Fi.
sista17. Den undersökningen obduktionen i 54. för mindre styrformer för bam- ochMerett nya- -

psykologiskt perspektiv. ungdomspolitiken. C.
18.Tvångsvård i socialtjänsten innehåll.och 55.Råd för forskning ochtransporteransvar om-
l9.Långtidsutredningen 1992. Fi. kommunikation. K.
20. Statens hundskola. Ombildning från myndighet till Råd för forskning ochtransporterom

aktiebolag. kommunikation. Bilagor. K.
21. Bostadsstöd till pensionärer. 56. Färjor farleder.och K.
ZZEES-anpassning kreditupplysningslagen. 57. BeskattningJu. vissa naturaförmåner Fi.av av m.m.
23. Kontrollfrågor i tulldatoriseringen Fi. 58. Miljöskulden. miljöskuldenEn hurrapportm.m. om
24. Avreglerad bostadsmarknad. Fi. utvecklas vi ingenting M.gör.om
25. Utvärdering försöksverksamheten S-årig 59.med Läraruppdraget. U.av

yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. 60. Enklare för Fi.U. regler statsanställda.
26. Rätten till folkpension kvalifikationsregler i 61.Ett reformerat åklagarväsende. Del. A och B. Ju.-

internationella förhållanden. 62. Forskning totalförsvaret-och utveckling för förslag
Årsarbetstid.27. A. till åtgärder. Fö.

28. Kartläggning kasinospel enligt internationella 63. Regionala roller perspektivstudie. C.av en- -
Fi.regler. 64. framtidensUtsikt regioner sju debattinlägg. C.mot -

29. Smittskyddsinstitutet organisation för Sveriges 65. Kartboken. C.ny-
nationella smittskyddsfunktioner. 66. Västsverige region i C.utveckling.-

30. Kreditförsäkring Några aktuella problem. Fi. 67. Fortsatt reformering företagsbeskattningen. Delav-
3l.Lagstiftning satellitsändningar Fi.om av

TV-programKu. 68. Långsiktig miljöforskning. M.
32. Inlandsbanan.Nya K. 69. Meningsfull vistelse på asylftsrläggning. Ku.
33. Kasinospelsverksamhet i folkrörelsemas tjänst C. 70. Telelag. K.
34.Fastighetsdatasystemets datorstruktur. M. 71. Bostadsförmedling i former. Fi.nya
35. och mätningsutbildningarKart- i skolforrner. 72. kommunalaM. Det medlemskapet. C.nya
36. iRadio och TV Ku.ett.
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Fö.för Försvarsmakten.och vårdservice, stöd tillAdministrativt stödvalfrihet-och 105.Välfärd73 . Fö.Civilbefälhavama.psykiskt störda. 106.
mätteknik inom SP ombyggnad. Ku.ochProvning vidprivat Kulturstöd107.74 Prova -. Ekonomi. Ju.Teknikeuropaperspektiv. N. OrganisationiSMP 108. VAL,och

Fi. och andraoch i krig. arrendejordbruketkriserpolitik under iEkonomisk Investeringar109.75
. Huvudbetän-2000-talet.inför frågor. Ju.Skogspolitiken arrenderättsliga76
. InformationsTeknologinBilagor2000-talet.Skogspolitiken inför och denInformationkande. 110. nya

frågor Ju.Bilagor Il. Jo. processrättsliga2000-talet.inför ochSkogspolitiken straff- m.m.-
skogsvårdsorganisationen. Jo.socialförsäkringenstörda i framtidaPsykiskt77 ett 111. Den-. kanslihuset.ikunskapsunderlag. Administrationen112.

insolvens- Fi.internationella Bilaga.vissa administrationenUtredningen Klara78 om -. företagsrekonstruktion. Ju.frågor. Ju. 113. Lag om
Överenskommelseorganisation.lokaleroch trañksystem.fastigheter Malmöregionens79 Statens 114.ny-. K.infrastruktur.i trafikensåtgärderFi omKriminologisk Svenskforskning. Ju. avveckling ABkriminalpolitiskoch i konkurrensKontroll115.80 av-. kontrollbesiktning. K.dubbelt bättre. Ju. påmonopolBilprovningsTrafikpolisen än81 mer. A.arbetskraftuthyrningutmaning. Ju. ochförmedlingGenteknik Privat116.82 aven-. studielågprisbutiken. EnEG.och Ju. ochAktiebolagslagen83 117. Konsumenterna av. dagligvaruhandeln. Jo.brott. Ju.kränkning iförErsättning ändrade köpvanor84. genom

privatpraktiserande läkare.försvarsfastigheter. Fö. vård hosförFörvaltning 118. Arvoden85. av
utvecklingsochnulägeträdgårdsnäringU. Svenskbetygssystem. 119.86. Ett nytt -

Åtgärder ochSveriges jordbrukförbereda Jo.för möjligheter.87. att
förslag S.EG arvsfonden.livsmedelsindustri för Allmänna120.vegeta-om-

Fi.ekolo mervärdeskattefrågor.och denlivsmedelsexporten Vissa121.biliesektom,
tillövergångochstudiestödbakgrundproduktionen. Jo. Social122.giska -

organisation ochbehov,verksamhet studier. U.högreVeterinär88. -
påAMU-Gruppen vägmöjligheter motfinansiering. 123. havJo. Ett av -

billigare. utbildningsmarknad. ArättvisareenklareBostadsbidrag 2000-talets89. ---
framtiden. Jo.förBiobränslen90.

Bilagedel. Jo.framtiden.förBiobränslen91.
U.92. Pliktleverans.

U.i världen.skolaSvensk93.
bildning. U.för94. Skola

projektkapitalförmarknadensvenska95. Den
framtida roll. N.ochnuvarandestatens-

arbetslivet.diskriminering ietniskFörbud96. mot
Ku.

i samhälls-Hushållssparandetlitevi förSparar97.
Fi.ekonomin.

kartläggningsocialbidrag98. Kommunernas aven-
kostnader m.m.normer,

trädgårds-ochjordbruketinomRådgivningen99.
näringen. Jo.

Fi.arbetsgivarorganisationerna.ochStaten100.
sjukvård.och Fö.hälso-.Försvarsmaktens101

förvaltningskosmaderMyndigheternas102.
Fi.löneförändringar.pris- ochbudgetering av-

FI-IU92. A.103.
handlingsplansvenskRiouppgift efter104. Vår -

2000-talet. M.inför
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och vård förvalfrihet service, stödVälfärd ochJustitiedepartementet -
psykiskt stördaaktier. [13]Bundna

socialförsäkringen kunskaps-Psykiskt störda i ett-kreditupplysningslagen. [22]EES-anpassning av underlag. [77]Översyn sjöpolisen. [51]av billigare. [89]rättvisareBostadsbidrag enklare -- -åklagarväsende. Del A och [61]reformerat B.Ett kartläggningsocialbidragKommunernas aven-internationella insolvens-Utredningen vissaom kostnader [98]m.m.normer,[78]frågor. [118]privatpraktiserande läkare.Arvoden för vård hoskriminalpolitisk forskning. [80]Kriminologisk och
arvsfonden. [120]Allmännadubbelt bättre. [81]Trafikpolisen änmer

utmaning. [82]Genteknik en Kommunikationsdepartementet-
[83]Aktiebolagslagen och EG.

Inlandsbanan. [32]Nyabrott. [84]Ersättning för kränkning genom kommunikation.Råd för forskning ochtransporteromTeknik Ekonomi. [108]OrganisationVAL,
kommunikation.forskning ochRåd för transporteromInvesteringar i arrendejordbruket och andra arrende-

Bilagor. [55]frågor. [109]rättsliga
[56]Färjor och farleder.Information InformationsT eknologinoch den nya Telelag. [70]processrättsliga frågor [110]straff- och m.m.- ÖverenskommelseMalmöregionens trafiksystem.företagsrekonsnuktion. [113]Lag om infrastruktur. [114]åtgärder i trañkensom

Svenskavveckling ABKontroll i konkurrensFörsvarsdepartementet av-
kontrollbesiktning. [115]monopol påBilprovningsutveckling för totalförsvaret- förslagForskning och

åtgärder. [62]till Finansdepartementet
försvarsfastigheter. [85]Förvaltning av försäkringssammanslutningar. [5]Koncession föroch sjukvård. [101]Försvarsmaktens hälso-

mervärdesskattelag.Nytill Försvarsmakten. [105]Administrativt stöd
Motiv. DelCivilbetälhavama. [106] -

bilagor. Del [6]Författningstext och-
[8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.Socialdepartementet m.m. -

Fastighetsskatt.situation i kommunernaPsykiskt stördas
1992. [19]Långtidsutredningenprobleminventering socialtjänstens perspektiv. [3]ur-en [23]Kontrollfrågor i tulldatoriseringen m.m.Psykiatrin i Norden jämförande perspektiv. [4]ett- [24]Avreglerad bostadsmarknad.efter döden. [16]Kroppen

kasinospel enligt internationellaKartläggning av -obduktionen isista undersökningenDen ett- regler. [28]psykologiskt perspektiv. [17]
[30]Några aktuella problem.Kreditförsäkring -Tvångsvård socialtjänsten och innehåll. [18]i ansvar- [40]skadehantering i statlig verksamhet.Risk- ochfrånStatens hundskola. Ombildning myndighet till

bostadsmarknad, Del II. [47]Avregleradaktiebolag. [20]
statistikensstatistikstyrning statligaEffektivare Den-pensionärer. [21]Bostadsstöd till

samordning. [48]finansiering ochkvaliñkationsreglertill folkpension iRätten - på dieselolja. [53]Skattinternationella [26]förhållanden.
naturaförmåner [57]Beskattning vissa m.m.avSmittskyddsinstitutet- organisation för Sverigesny för statsanställda. [60]Enklare reglernationella smittskyddsfunktioner. [29]

företagsbeskatmingeu. DelreformeringFortsatt avPsykiatrin och dess patienter -levnadsförhållanden,
[67]innehåll och utveckling. [37]vårdens
Bostadsförmedling former.i nya[39]arbetsskada.Begreppet
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