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Fyrbodal i Almedalen

Kan Fyrbodal bli först i Sverige med
regionaliserad arbetsmarknadspolitik?
En förflyttning av makten från statlig nivå till regional nivå beträffande
arbetsmarknadspolitiken skulle ha många fördelar. Fyrbodal vill bli
Sveriges första pilotområde. Detta kommer att presenteras av Peter
Heie, ordförande i Beredningen Utbildning, idag den 29 juni på ett av
Almedalens seminarier.
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Om vi kan flytta makten till regional nivå när det gäller satsningar inom utbildning och
arbetsmarknad, så får vi större möjlighet att påverka vilka utbildningar vi ska satsa på
i Fyrbodal. Det är inte alltid det nationella perspektivet stämmer med det regionala.
Även om det skulle finnas tillräckligt många bagare nationellt så kanske en
utbildningar för bagare ändå behövs i Fyrbodal. Vi kan inte flytta människor hur som
helst geografiskt, säger Peter Heie, ordförande i Beredningen Utbildning.

En regionalisering skulle också ge en regional kraft inom yrkes- och studievägledningen. Om
Fyrbodal samlar samtliga studie- och yrkesvägledare i en och samma organisation ökar
möjligheten att utgår från varje enskild persons behov och möjligheter istället för att vara
alltför påverkade av respektive kommun.

Ytterligare en fördel med regionalisering skulle vara att oavsett om personen ifråga är 16
eller 100 år så kan en och samma organisation coacha.
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Detta system gäller redan i Storbritannien genom statliga/regionala bolag som sköter
hela kedjan oavsett ålder. I Sverige ser systemet helt annorlunda ut, men Fyrbodal
laddar nu för att bli pilot. Hos Fyrbodals kommunalförbund är redan
gymnasieantagningen samlad, vilket innebär att manegen redan är krattad. Inget
beslut är ännu fattat om detta, men att föra ut detta budskap i Almedalen visar att vi
är med på banan, menar Peter Heie.

Rubriken för seminariet är ”När regionen tar över arbetsmarknadspolitiken”. Arrangörer är
Västra Götalandsregionen, Västsvenska arenan och Region Skåne.

För mer information kontakta
Peter Heie, ordförande i Beredningen Utbildning, Fyrbodals kommunalförbund.
Mobil 0703-13 86 80 E-post: peter.heie@stromstad.se

