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Till

Regionstyrelsen

Utlysning av kompetensutvecklingsmedel (RF-medel)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet fOrslår Regionstyrelsen besluta
att avsätta tio miljoner kronor fOr att, genom branschorganisationerna,

kompetensutveckla anställda i länets foreträdesvis små- och medelstora foretag med
tydlig inriktning mot fOretag med upp till 50 anställda,
att en särskild utlysning sker, samt

att presidiet tillsammans med regiondirektören får delegation på att besluta om

fordelning av medel.
Bakgrund

Antalet varsel om uppsägning ökar i oroande takt i Jönköpings län och generellt står
näringslivet infor mycket stora utmaningar.
Kompetensutvecklingsbehovet är omfattande och regionforbundets medel kan endast
motsvara en forhållandevis liten andel av det verkliga behovet. Detta faktum till trots
är det angeläget att möta de forfrågningar (fOrväntningar) som finns på regional nivå.
RegionfOrbundet ser därfor en separat utlysning riktad till små och medelstora
fOretag i länet vara ett sätt att stärka länet under innevarande lågkonjunktur.
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Utlysning av kompetensutvecklingsmedel för 2013

R2713
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta
att avsätta tio mkr för att, genom branschorganisationema, kompetensutveckla anställda

i länets företrädesvis små- och medelstora företag med tydlig inriktning mot företag

med upp till 50 anställda,
att en särskild utlysning sker, samt

att presidiet tillsammans med regiondirektören får delegation på att besluta om

fördelning av medel.
Bakgrund

Antalet varsel om uppsägning ökar i oroande takt i Jönköpings län och generellt står
näringslivet inför mycket stora utmaningar.
Kompetensutvecklingsbehovet är omfattande och Regionförbundets medel kan endast
motsvara en förhållandevis liten andel av det verkliga behovet.
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