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Avtal om

Riktlinjer avseende kompetensutveckling

Utgångspunkter

Arbetslivet har under de senaste åren präglats av allt snabbare förändringar. Därmed har också
kraven på de anställda att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar ökat.

Anpassning och utveckling är nödvändigt för att möta dessa förändringar. Mellan förbunden
föreligger en betydande samsyn när det gäller behov av kompetensutveckling och dess
betydelse. Formerna för kompetensutveckling måste, för att vara ändamålsenliga och
praktiska, vara anpassade till de förutsättningar som finns i varje enskilt företag och utgå från
företagets verksamhet, behov och långsiktiga utveckling.

Kompetensutvecklingens betydelse

För att möta de ökade kvalitetskraven och den tekniska utvecklingen krävs ett målmedvetet
arbete med att utveckla kompetensen inom företaget. De anställdas yrkeskunnande, personliga
engagemang och utveckling har avgörande betydelse för företagets utveckling. Det är inte
tillräckligt att bara ge vissa nyckelpersoner möjlighet till kompetensutveckling. Alla anställda,
oavsett utbildningsbakgrund, bör efter behov ges möjlighet och utrymme till utveckling i
arbetet.

Dialogens betydelse

En viktig grund för utvecklingen av de anställdas och företagens samlade kompetens är den
interna dialogen. Den kan föras vid t ex regelbundna planerings- eller utvecklingssamtal och
arbetsplatsträffar där företagets och individens utvecklingsbehov diskuteras. Om den enskilde
medarbetaren så begär skall en personlig utvecklingsplan upprättas.

Dialogen bör beröra såväl företagets utvecklingsplaner som arbetstagarens arbetsuppgifter,
arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetenskrav. Det är viktigt att arbetet planeras
så att tillräckliga resurser i form av tid och pengar avsätts för kompetensutvecklingen. De
åtgärder som överenskommes bör dokumenteras och följas upp.

Kompetensutveckling – ett ansvar för både företag och anställd

Företaget och den anställde har ett gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen. Företaget
måste därför göra känt vilken specifik kunskap och kompetens som behövs för företagets och
den anställdes utveckling.

Det är i första hand företagets ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av anställda,
organisation och teknik. Varje anställd är sedan ytterst ansvarig för sin egen utveckling.
Det är därför angeläget att alla anställda får möjlighet till insikt om sin situation, sina
förutsättningar och de möjligheter till kompetensutveckling som föreligger.



Kompetensutveckling – löneutveckling

Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling förutsätter att lönesättningen på ett
naturligt sätt stimulerar till personlig utveckling. Kompetensutveckling är därför en viktig
faktor i lönebildningsprocessen. Det är därför viktigt att företagen tillämpar principer för
lönesättning och anställningsvillkor som stimulerar de anställda till kontinuerlig
kompetensutveckling.

Lokal samverkan

Parterna är överens om att formerna för dialog och kompetensutveckling samt stöd till
enskilda anställdas initiativ till utveckling måste anpassas till varje företags storlek och
situation.

Formerna för dialogen samt planering och genomförande av olika utvecklingsinsatser bör
diskuteras och överenskommelse kan träffas mellan de lokala parterna. Det är också viktigt att
representanter för de lokala fackliga organisationerna bereds möjlighet att delta i diskussioner
om företagets utveckling för att kunna ge stöd till sina medlemmar.


