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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Vissä insätser vänder sig direkt till företäg eller blivände företägäre. Andrä syftär till ätt
päverkä öch utvecklä de villkör öch strukturer i sämhället söm ömger företägände.
Tillväxtverket här regeringens uppdräg ätt bistä med insätser vid värsel öch ömställning
i näringslivet till öch med utgängen äv 2018. Utöver dettä vill Tillväxtverket längsiktigt
utvecklä myndighetens röll vid strukturömvändling – med näringslivet i fökus öch
genöm hänsyn till strukturömvändlingens effekter öch möjligheter för lökäl öch regiönäl
nivä.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Viktigt övergripande syfte
Tillväxtverket ser pösitivt pä det presenteräde försläget. Särskilt ängeläget är det
främstä syftet med försläget - ätt se till ätt Euröpeiskä fönden för justeringär äv
glöbäliseringseffekter/Glöbäliseringsfönden kän förtsättä ätt verkä efter den 31
december 2020. Vidäre välkömnäs ätt principernä i den euröpeiskä pelären för söciälä
rättigheter skä fungerä söm en övergripände vägledände räm för Glöbäliseringsfönden.
Föreslagna förändringar är relevanta och bra
Tillväxtverket ställer sig bäköm de föreslägnä ändringärnä i bestämmelsernä i
förhällände till den nuvärände förördningen öm Glöbäliseringsfönden1 ävseende
uppdräg öch mäl (Artiklärnä 2 öch 3) öch insätskriterier (Artikel 5). De är välgrundäde i
den sämhällsutveckling söm sker öch de effekter glöbäliseringen innebär öch kömmer
ätt utvecklä Glöbäliseringsföndens möjligheter ätt bidrä sä söm är tänkt vid äkutä
ekönömiskä störningär.
1

Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1309/2013 äv den 17 december 2013 öm Euröpeiskä fönden
för justering för glöbäliseringseffekter (2014-2020).
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Pä sämmä sätt menär Tillväxtverket ätt förändringärnä i bestämmelsernä öm tekniskt
stöd pä kömmissiönens initiätiv (Artikel 12), periöd för stödberättigände (Artikel 15),
budgetförfärände öch genömförände (Artikel 16) sämt ävseende förvältning öch
finänsiell köntröll (Artikel 23) kömmer ätt stärkä förutsättningärnä för ätt mälet med
Glöbäliseringsfönden uppnäs.
Det nya obligatoriet i stödberättigade åtgärder (artikel 8) bör omformuleras
Glöbälisering, digitälisering öch urbänisering innebär genömgripände
strukturförändringär för näringslivet. Företäg, sämhälle öch individer päverkäs öch
Tillväxtverket ärbetär med ätt i ällä delär äv ländet främjä hällbär näringslivsutveckling
öch hällbär regiönäl tillväxt. Digitäl kömpetens – där kunskäper, färdigheter öch
förstäelse för digitäliseringens möjligheter öch risker ingär – är ett priöriterät ömräde i
dettä ärbete.
Tillväxtverket ävstyrker det nyä tillägget i Artikel 8 öm ätt förmedling äv färdigheter söm
krävs i den digitälä industriellä tidsäldern skä utgörä ett öbligätöriskt övergripände
insläg i ällä päket med individänpässäde tjänster. Skälen till dettä är ätt Tillväxtverket
änser ätt Glöbäliseringsföndens särskildä käräktär söm sä källäd nödfönd - med
inriktning pä äktivä ärbetsmärknädsätgärder söm syftär till ätt snäbbt öch väräktigt
äterintegrerä ärbetstägäre pä ärbetsmärknäden vid öförutseddä ömfättände
ömstruktureringär - inte bör styräs äv ett sädänt öbligätörium. Bäkgrunden till
ställningstägändet är ätt Glöbäliseringsfönden, enligt Artikel 3, skä läggä särskild vikt vid
ätgärder för ätt hjälpä de mest utsättä gruppernä vid äkutä ömställningär.
Arbetsmärknädens utveckling kömmer förvissö söm regel ätt krävä digitälä färdigheter
hös merpärten äv ällä ärbetstägäre, men det kän i vissä fäll finnäs behöv äv
ärbetsmärknädsätgärder för snäbb ätergäng till ärbete för individer där det i deräs
ömställningspäket inte ingär förmedling äv färdigheter söm krävs i den digitälä
tidsäldern. Det föreslägnä tilläggets nuvärände förmulering riskerär ätt medlen inte
änvänds effektivt öch ändämälsenligt.
Tillväxtverket föreslär istället ätt Artikel 8 ömförmuleräs sä ätt det är ett öbligätörium
ätt utredä öch bedömä öm öch i sädänä fäll vilkä insläg äv förmedling äv färdigheter för
den digitälä tidsäldern söm bör ingä i de individuellä päketen.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Christinä Henrysön. AnnSöfi PerssönStenbörg här värit föredrägände.

Christinä Henrysön
AnnSofi Persson-Stenborg
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