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Yttrande
2003-11-28
Näringsdepartementet

ILO:s rapport IV (Il) Human resources development and training
ILO:s styrelse beslöt vid sitt 280:e möte i mars 2001 att föra upp ämnet
"Utbildning för arbete i kunskapssamhället" på dagordningen för
Internationella arbetskonferensen 2003. Som ett led i förberedelsearbetet
utarbetade Internationella arbetsbyrån en bakgrundsrapport, IV (1) Leaming
and training for work in the knowledge society, med ett åtföljande
frågeformulär som medlemsstaterna anmodades besvara. Ärendet
remissbehandlades våren 2002 (ILO-kommittens remiss 2002-02-26, dm
5/2002) varefter kommitten avlät ett yttrande 2002-08-06. I sitt svar till ILO
följde regeringen ILO-kommittens svar.
Ämnet behandlades vid årets arbetskonferens i ett särskilt konferensutskott
(the Committee on Human Resources). Konferensen beslöt att föra upp funnet
"Human resources development and training" på Internationella
arbetskonferensens dagordning år 2004 i syfte att då för andra (och avslutande)
året diskutera förslag till en ny rekommendation.
På grundval av de av konferensen antagna konklusionerna har Internationella
arbetsbyrån tagit fram ett utkast till rekommendationstext, vilken återfinns i
rapporten IV (1) Human resources development and training. Denna text
föregås av kommentarer där arbetsbyrån fäster uppmärksamhet vid vissa
redaktionella och andra ändringar som vidtagits i förhållande till
konferensutskottets slutsatser.
ILO-kommitten har skickat rapporten på remiss till följande instanser:
Statens skolverk
Högskoleverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslivsinstitutet
Statens kvalitets- och kompetensråd
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
Sveriges Akademikers Centralorganisation
· En remissammanställning återfinns i bilaga 1.
ILO-kommitten föreslår att bifogat yttrande om ILO:s rapport IV (1) Human
resources development and training (bilaga 2) översänds till ILO.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad vice ordförande,
ledamöterna Delang, Laurent, Rudeberg, Emriksdotter, Jonsson och Bengtsson.
Närvarande har varit ersättaren Johansson och, adjungerad, Calle Svensson,
Sida, samt sekreteraren Kerstin Wiklund och undertecknad sekreterare.
För ILO-kommitten
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