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Inledning

Kära läsare,

Vid mötet i oktober 2017 i kontaktkommittén för Europeiska unionens nationella revisionsorgan, där Europeiska 
revisionsrätten i Luxemburg var ordförande och värd, diskuterades hur de nationella revisionsorganen kan bidra till 
att återställa EU-medborgarnas förtroende för nationella institutioner och EU-institutioner. Kontaktkommitténs 
medlemmar reflekterade även över nya revisionsprodukter och hur de nationella revisionsorganens arbete kan 
göras mer tillgängligt för EU:s medborgare.

Det här revisionskompendiet är en av de nya produkttyperna från kontaktkommittén. Det kompletterar kommitténs 
övriga publikationer genom att informera om det revisionsarbete som EU-medlemsstaternas revisionsorgan nyligen 
har utfört.

Denna första utgåva handlar om ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden. Det 
är en fråga som står högst på dagordningen i de flesta EU-medlemsstaterna och för EU:s institutioner. Höga 
sysselsättningsnivåer är ett centralt mål i Europeiska unionens Europa 2020-strategi och medlemsstaterna 
investerar stora offentliga resurser för att råda bot på ungdomsarbetslösheten och skapa jobb. Investeringarna 
stöds ofta av EU-medel som ska förstärka de nationella projektens effekter, vilket uppmärksammats av de nationella 
revisionsorganen i EU vars mål är att se till att medlen används ändamålsenligt.

Revisionskompendiet ger en allmän introduktion till ungdomsarbetslöshet och EU:s respektive medlemsstaternas 
roll inom politikområdet, och en översikt över utvalt revisionsarbete som de nationella revisionsorganen i EU har 
utfört sedan 2010. Det innehåller även en sammanfattning av revisionsorganens arbete. För mer information om 
revisionerna, vänd dig direkt till det nationella revisionsorganet.

Vi hoppas att revisionskompendiet kommer att vara en källa till värdefull information.

Ivan Klešić
ordförande för Kroatiens nationella revisionsorgan
ordförande för kontaktkommittén

Klaus-Heiner Lehne
ordförande för Europeiska revisionsrätten
ledare för projektet
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Ordförklaringar

Andelen arbetslösa ungdomar avser den procentuella andelen arbetslösa ungdomar jämfört med den totala 
populationen i samma åldersgrupp (inte endast aktiva utan även inaktiva personer, som studenter).

Arbetstagares rörlighet: Alla EU-medborgares rätt till fri rörlighet för arbetstagare enligt definitionen i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 45. Den omfattar arbetstagarnas rätt till rörlighet och uppehälle, 
familjemedlemmars rätt till inresa och uppehälle och rätten att arbeta i en annan medlemsstat och att behandlas på 
lika villkor som medborgarna i den medlemsstaten. I vissa länder finns det begränsningar för medborgare från nya 
medlemsstater.

Effekt: Vid resultatbedömning är detta de långsiktiga socioekonomiska konsekvenser som kan iakttas en viss tid 
efter det att ett projekt eller program har avslutats.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi): En mekanism för investeringsstöd, baserad på en 
förordning från Europaparlamentet och rådet, som genomförs genom ett avtal mellan Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska kommissionen om att mobilisera finansiering till strategiska projekt runtom i EU.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): Syftar till att stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen inom EU genom att avhjälpa de största regionala obalanserna via ekonomiskt stöd till 
infrastruktursatsningar och produktiva jobbskapande investeringar, främst för företag.

Europeiska socialfonden (ESF): Syftar till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom 
Europeiska unionen genom att förbättra möjligheterna till sysselsättning och jobb (huvudsakligen genom 
utbildningsåtgärder) och främja en hög sysselsättningsnivå och skapa fler och bättre arbetstillfällen.

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder): Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, som fördes samman i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och fick gemensamma 
regler (förordning (EU) nr 1303/2013 – förordningen om gemensamma bestämmelser). Deras övergripande mål är 
att minska de regionala obalanserna i EU.

NEET: Unga som varken arbetar eller studerar. I gruppen ingår även arbetslösa och inaktiva personer.

Operativt program: Ett av Europeiska kommissionen godkänt program för investeringar som finansieras av EU och 
genomförs av en medlemsstat. Det består av en sammanhängande uppsättning prioriteringar som omfattar 
åtgärder inom vilka projekt ska medfinansieras under den tid den sjuåriga fleråriga budgetramen varar.
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Ordförklaringar

Resultat: Vid resultatbedömning är detta den mätbara, omedelbara effekten av ett projekt eller program.

Sysselsättningskommittén: Rådets främsta rådgivande kommitté när det gäller sysselsättning och socialpolitik 
inom sysselsättningsområdet.

Unga: När det handlar om ungdomar som arbetar eller är arbetslösa definieras unga som personer mellan 15 och 25 
år eller, i några medlemsstater, mellan 15 och 29 år.

Ungdomars sysselsättningsgrad: Sysselsättningsgraden är en viktig indikator för övervakning av situationen på 
arbetsmarknaden. För åldersgruppen 15–29 år beräknas den som andelen sysselsatta mellan 15 och 29 år av den 
totala populationen i samma åldersgrupp.

Ungdomsarbetslöshetsfrekvens är den procentuella andelen arbetslösa i åldersgruppen 15 till 24 år jämfört med 
den totala arbetskraften (både sysselsatta och arbetslösa) i samma åldersgrupp.

Ungdomsgaranti: Ett åtagande som alla EU-medlemsstater har gjort för att säkerställa att alla ungdomar under 25 
år får ett jobberbjudande av god kvalitet, erbjudande om fortsatt utbildning, en lärlingsplats eller praktikplats inom 
fyra månader från att ha blivit arbetslösa eller avslutat obligatorisk skolutbildning. Den bygger på rådets 
rekommendation som antogs i april 2013 efter ett förslag från Europeiska kommissionen.

Utfall: En förändring som sker till följd av att en intervention genomförs och som vanligtvis hänför sig till 
interventionens mål (t.ex. praktikanter som får anställning). Utfall kan vara förväntade eller oväntade, positiva eller 
negativa.
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Förkortningar

Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESF: Europeiska socialfonden

EU: Europeiska unionen

FEUF: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
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Förkortningar

ISSAI: internationella standarder för högre revisionsorgan

NEET: unga som varken arbetar eller studerar

STEM: naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (arbetsmarknadskomponenter)
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Kontaktkommittén och dess arbete

Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av ordförandena för 
EU-medlemsstaternas nationella revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. Kommittén fungerar som ett 
diskussionsforum för frågor av gemensamt intresse som rör EU och

arbetar för att främja dialog och samarbete när det gäller revision och revisionsrelaterad verksamhet. Den 
utarbetar och ger stöd åt gemensamma ställningstaganden i fråga om nya aspekter av revision och 
redovisningsskyldighet och bistår medlemmarna samt de nationella revisionsorganen i EU:s kandidatländer 
och potentiella kandidatländer.

Genom att stärka samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern 
revision och redovisningsskyldighet inom EU samt hjälper till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och 
styrning till förmån för medborgarna.

Kontaktkommittén inrättades 1960. Ordförandeskapet roterar mellan revisionsorganen på årsbasis. 
Kommittén har inget formellt säte eller sekretariat, och Europeiska revisionsrätten tillhandahåller 
administrativt stöd.

Information om kontaktkommittén finns här www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Sammanfattning

Ungdomars situation på arbetsmarknaden påverkades dramatiskt av konsekvenserna av den ekonomiska och 
finansiella krisen som började 2008 och är en stor utmaning för Europeiska unionen och dess medlemsstater. Även 
om ungdomsarbetslösheten har sjunkit i de flesta medlemsstaterna från den högsta nivån 2013 förblir den ett 
allvarligt problem: år 2016 kunde 4,2 miljoner unga européer inte hitta ett arbete och andelen långtidsarbetslösa är 
fortfarande hög.

Det är i första hand nationella och regionala regeringars uppgift att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Men 
Europeiska unionen stöder och, när det är nödvändigt, kompletterar deras ansträngningar att bekämpa 
arbetslösheten.

Det växande antalet program, och investerade offentliga medel, för att råda bot på ungdomsarbetslösheten har 
gjort att nationella revisionsorgan i många medlemsstater har lagt in en revision av ämnet i sina arbetsprogram.

Detta revisionskompendium inleds med en allmän översikt och en förklaring av den historiska bakgrunden till hur 
Europeiska unionens sysselsättningspolitik har utvecklats. Därefter beskrivs några av ungdomsarbetslöshetens 
största problem.

I den andra delen av revisionskompendiet sammanfattas resultaten av utvalda revisioner som gjorts av de 
nationella revisionsorganen i 13 medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrike, Ungern, Italien, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakien och Förenade kungariket) och av Europeiska revisionsrätten under de 
fyra senaste åren. De utvalda revisionerna gällde viktiga resultataspekter och var inriktade på effektiviteten, 
ändamålsenligheten och/eller sparsamheten hos den politik och de program och projekt som genomfördes på 
sysselsättningsområdet.

Den tredje delen av revisionskompendiet innehåller faktablad med närmare uppgifter om de utvalda revisioner som 
gjorts av de nationella revisionsorganen i 13 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten.
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DEL I – Sysselsättningspolitiken

Rättslig grund och historisk utveckling

1. EU delar behörigheten att genomföra sysselsättnings- och socialpolitik med medlemsstaterna. Till EU:s 
uppgifter hör att samordna och övervaka nationell politik, utbyta bästa praxis och lagstifta om arbetstagares 
rättigheter och samordningen av sociala trygghetssystem. Den viktigaste lagstiftningen om sysselsättningspolitiken 
i EU har utvecklats över tiden, och de viktigaste stegen i utvecklingen presenteras i nästa avsnitt.

Den rättsliga grunden för EU:s sysselsättningspolitik

2. Den rättsliga grunden för sysselsättningspolitiken på EU-nivå är artikel 3.3 i fördraget om Europeiska 
unionen: ”Unionen ska upprätta en inre marknad [... ]. [Den] ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger 
på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där 
full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas [...]”.

3. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs1 att ”medlemsstaterna och unionen ska 
arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och särskilt för att främja en kvalificerad, utbildad 
och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som kan anpassa sig till ekonomiska förändringar [...]. 
Medlemsstaterna ska genom sin sysselsättningspolitik bidra till att [...] mål[en] uppnås [...]”.

4. Dessutom ska unionen 2”bidra till en hög sysselsättningsnivå genom att uppmuntra samarbete mellan 
medlemsstaterna samt genom att stödja och, när det är nödvändigt, komplettera deras åtgärder.” Likaså delas målet 
att ”främja sysselsättningen” av EU och dess medlemsstater på det social- och sysselsättningspolitiska området3.

5. De ovanstående artiklarna i fördragen är resultatet av en lång utvecklingsprocess som inleddes med 
Romfördraget (1957). I Maastrichtfördraget (1992) infördes ett avtal om socialpolitik och ett protokoll om 
socialpolitik (det sociala kapitlet4), som fogats till fördraget. I avtalet bekräftades de principer som hade slagits fast 
några år tidigare i gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter (1989)5. Det var dock 
inte förrän i Amsterdamfördraget (1997) som främjandet av hög sysselsättning och socialt skydd officiellt infördes 
som en av Europeiska gemenskapens uppgifter. I figur 1 nedan visas de viktigaste utvecklingsstegen i lagstiftningen 
och sysselsättningspolitiken, i synnerhet sysselsättningsinitiativet för unga, med början 1957.

1 Artiklarna 145 och 146 i EUF-fördraget.
2 Artikel 147 i EUF-fördraget.
3 Artikel 151 i EUF-fördraget.
4 Protokoll nr 14 om socialpolitik.
5 I stadgan angavs följande grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare: fri rörlighet, anställning och lön, förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor, socialt skydd, föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt, yrkesutbildning, likabehandling av män och kvinnor, information och 
samråd med och medverkan av arbetstagare, hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen, skydd av barn och ungdomar, äldres rättigheter och 
rättigheter för personer med funktionshinder.
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DEL I – Sysselsättningspolitiken

Figur 1 - De viktigaste initiativen till lagstiftning och politik på sysselsättningsområdet (1957–2017) 
(revisionsrätten)
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DEL I – Sysselsättningspolitiken

Amsterdamfördraget (1997) och den europeiska sysselsättningsstrategin

6. Med Amsterdamfördraget (1997) togs ett avgörande steg i EU:s engagemang på området sysselsättning 
och socialpolitik. Fördraget fick en ny avdelning om sysselsättning6, vilket bland annat innebar att EU-målen 
utökades med främjandet av hög sysselsättning och att EU kunde anta riktlinjer och ge medlemsstaterna 
rekommendationer inom en ram för en samordnad strategi7, nämligen den europeiska sysselsättningsstrategin8 
som byggde på en öppen samordningsmetod. Det var också första gången som kampen mot social utestängning 
uttalat nämndes i fördragen.

7. Den nya öppna samordningsmetoden innebar att EU och medlemsstaterna skulle samarbeta utifrån 
gemensamma politiska riktlinjer och mål på EU-nivå och omvandla dem till nationell och regional politik. För att 
komplettera den öppna samordningsmetoden infördes en regelbunden process för övervakning, utvärdering och 
inbördes granskning för att man skulle lära av varandra9. I fördraget föreskrevs också att en 
sysselsättningskommitté10 med rådgivande funktion skulle inrättas för att främja samordningen av 
medlemsstaternas sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

Lissabonstrategin (2000) och de integrerade riktlinjerna för sysselsättning

8. Lissabonstrategin lanserades i mars 2000 och är ytterligare ett steg i erkännandet av sysselsättnings- och 
socialpolitikens betydelse för EU:s tillväxt och konkurrenskraft och utvidgningen av den öppna 
samordningsmetoden till andra politikområden. Lissabonstrategin uppmanade till fler och bättre arbetstillfällen 
och en högre grad av social sammanhållning till 2010. Huvudinstrumenten för att uppnå detta mål var utvidgningen 
av den öppna samordningsmetoden till många fler politikområden – bland annat pensioner och hälso- och sjukvård 
– även kallad den sociala öppna samordningsmetoden, och en starkare styr- och samordningsroll för Europeiska 
rådet.

9. Lissabonstrategin lanserades på nytt 2005 efter en halvtidsöversyn som ledde till en tydligare inriktning 
på starkare, varaktig tillväxt och skapandet av fler och bättre arbetstillfällen11. Det upprättades en ny 
styrningsstruktur som byggde på ett partnerskapsförhållande mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner. Mot 
bakgrund av halvtidsöversynen av Lissabonstrategin 2005 införlivades de riktlinjer för sysselsättning som 
antagits som en del av den europeiska sysselsättningsstrategin i de integrerade riktlinjerna för tillväxt och 
sysselsättning.

6 Avdelning VIII i den konsoliderade versionen av fördraget (f.d. avdelning VIa).
7 Europaparlamentet (2015), Sysselsättning och socialpolitik: Faktablad om Europeiska unionen, Social- och sysselsättningspolitiken: allmänna 

principer 
8 Artiklarna 145–150 i EUF-fördraget.
9 Europaparlamentet (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance (samordna 

sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer för makroekonomisk övervakning). 
10 Artikel 150 i EUF-fördraget. 
11 KOM(2005) 24, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning -  Nystart för Lissabonstrategin 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
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Lissabonfördraget (2007) och Europa 2020-strategin (2010): sysselsättningsmålet

10. I Lissabonfördraget från 2007 gjordes andra relevanta ändringar av EU:s sociala mål och 
sysselsättningsmål. I en ny horisontell social klausul betonades att [unionen] vid fastställandet och genomförandet 
av sin politik och verksamhet ska [...] beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå för människor12.

11. Tre år senare, 2010, blev sysselsättning ett av de fem överordnade målen i Europa 2020-strategin 
– EU:s övergripande strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Det överordnade målet handlar om att öka 
sysselsättningsgraden för personer i åldrarna 20–64 med 75 % till 2020. Målet är kopplat till och åtföljs av två andra 
överordnade mål:

 ο Social delaktighet och bekämpning av fattigdom: antalet människor som riskerar fattigdom eller 
social utestängning ska minska med minst 20 miljoner.

 ο Utbildning: andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid ska sjunka till 10 % och andelen 
30–34-åringar som har fullföljt en eftergymnasial utbildning eller motsvarande ska stiga till minst 40 %.

12. Europa 2020-strategins överordnade mål om sysselsättning och socialt skydd fungerar sedan 2010 som 
riktmärken för den europeiska sysselsättningsstrategin. Den europeiska sysselsättningsstrategin genomförs inom 
den europeiska planeringsterminen, som bildar en ram där framsteg inom de årliga cyklerna för de 
makroekonomiska, finanspolitiska, sysselsättningspolitiska och socialpolitiska områdena kan samordnas och 
övervakas genom att en långtgående politisk samordning mellan EU:s medlemsstater och EU:s institutioner 
underlättas. Framför allt kan genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin – som stöds av 
sysselsättningskommitténs arbete – delas upp i följande fyra steg inom den europeiska planeringsterminen:

 ο Riktlinjer för sysselsättningen är gemensamma prioriteringar och mål för sysselsättningspolitiken 
som föreslås av Europeiska kommissionen, godkänns av nationella regeringar och antas av EU:s 
ministerråd. Riktlinjerna för sysselsättning antogs för första gången tillsammans med de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken i ett integrerat paket med riktlinjer 2005 och uppdaterades 
2010 mot bakgrund av Europa 2020-strategin.

 ο Europeiska kommissionen utarbetar en gemensam sysselsättningsrapport som bygger på a) en 
bedömning av sysselsättningsläget i Europa, b) genomförandet av riktlinjerna för sysselsättning och 
c) en bedömning av resultattavlan med nyckelindikatorer för sysselsättning och socialpolitik. 
Rapporten utarbetas av Europeiska kommissionen och antas av EU:s ministerråd. Den gemensamma 
sysselsättningsrapporten ingår nu i den årliga tillväxtöversikten.

 ο Nationella reformprogram överlämnas av nationella regeringar till Europeiska kommissionen som 
analyserar hur väl de stämmer överens med Europa 2020. De nationella reformprogrammen bygger 
på riktlinjerna och används även som referens för landsspecifika rekommendationer.

 ο På grundval av bedömningen av de nationella reformprogrammen offentliggör Europeiska 
kommissionen en serie landsrapporter, där medlemsstaternas socioekonomiska politik analyseras, 
och utfärdar därefter landsspecifika rekommendationer13.

12 Artikel 9 i EUF-fördraget.
13 Se http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=sv.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=sv
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13. Europa 2020-strategin innehöll även ett förslag om att skapa sju flaggskeppsinitiativ. Tre av dem gäller 
sysselsättning och sociala frågor:

 ο Agendan för ny kompetens och nya arbetstillfällen syftar till att modernisera flexicuritypolitiken 
för att få arbetsmarknaden att fungera bättre, hjälpa människor att utveckla färdigheter för framtiden 
och förbättra arbetskvalitet och arbetsförhållanden.

 ο Unga på väg ska bidra till bättre utbildning, hjälpa ungdomar att studera utomlands och göra det 
enklare för dem att hitta ett jobb.

 ο Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning ska bidra till att sprida bästa 
praxis och tillhandahålla finansiering för att stödja social delaktighet och bekämpa diskriminering.

14. Europeiska kommissionen antog 2012 ett sysselsättningspaket14 som bestod av ett antal 
policydokument om hur EU:s sysselsättningspolitik samverkade med ett antal andra politikområden för att stödja 
en smart och hållbar tillväxt för alla. Där identifierades de arbetsmarknadssektorer i EU som har störst 
tillväxtpotential och de ändamålsenligaste sätten för EU-länderna att skapa fler arbetstillfällen. Det innehöll förslag 
på åtgärder för att stödja skapandet av nya arbetstillfällen, återupprätta arbetsmarknadernas dynamik och förbättra 
styrformerna på EU-nivå. Sysselsättningspaketet innehöll även ett ungdomssysselsättningspaket.

15. År 2014 presenterade Junckerkommissionen tio politiska prioriteringar som skulle utgöra det politiska 
mandatet för Europeiska kommissionen under dess femårsperiod. Den första prioriteringen i de politiska riktlinjerna 
är En nysatsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar, där även en investeringsplan för Europa lanseras 15.

16. Vid det sociala toppmötet i november 2017 gav Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen 
nyligen sitt gemensamma stöd till en europeisk pelare för sociala rättigheter16, som först tillkännagavs av 
ordförande Juncker i hans tal om tillståndet i unionen 2015 och presenterades av Europeiska kommissionen i april 
2017. I den europeiska pelaren för sociala rättigheter fastställs 20 huvudsakliga principer och rättigheter som kan 
indelas i tre kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd 
och social delaktighet. Den sociala pelaren åtföljs av en social resultattavla för mätning av framsteg.

14 COM(2012) 173 final.
15 Se https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sv. 
16 COM(2017) 250. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sv
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EU:s ungdomssysselsättningspolitik och ungdomssysselsättningsåtgärder

17. EU:s har samma mandat och handlingsutrymme när det gäller ungdomssysselsättning som de som 
beskrivs ovan när det gäller vuxna. De kompletteras dock med en bredare EU-strategi för ungdomar. EU stöder 
ungas sysselsättning, anställbarhet och delaktighet i samhället, särskilt genom EU-agendan för sysselsättning, 
tillväxt och investeringar, Europa 2020-strategin och EU-finansieringsprogram som till exempel Erasmus+, 
Europeiska socialfonden (ESF) och sysselsättningsinitiativet för unga17.

EU:s ungdomsstrategi (2010)

18. EU:s ministrar har kommit överens om en EU-strategi för ungdomar som anger en ram för samarbete 
i enlighet med artiklarna 6 och 165 i EUF-fördraget och omfattar åren 2010–2018. Strategin har två huvudsyften:

 ο Att skapa fler och lika möjligheter för ungdomar inom utbildningen och på arbetsmarknaden.

 ο Uppmuntra unga människor att aktivt delta i samhället18.

19. I EU:s ungdomspolitik läggs särskilt stor vikt vid att stärka alla ungdomars integration i samhället, öka 
deras deltagande i demokratiska processer och det civila samhället samt vid att underlätta ungdomars övergång till 
vuxenlivet, särskilt genom att de integreras på arbetsmarknaden19. Målen ska uppnås med hjälp av en kombinerad 
strategi som innefattar följande:

 ο Särskilda ungdomsinitiativ riktade till ungdomar för att uppmuntra icke formellt lärande, 
deltagande, frivilliginsatser, ungdomsarbete, rörlighet och information.

 ο Sektoröverskridande initiativ för att säkerställa att ungdomsfrågor beaktas vid utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av politik och åtgärder inom andra områden som i hög grad 
påverkar ungdomar, såsom utbildning, sysselsättning eller hälsa och välbefinnande.

20. EU:s ungdomsstrategi innehåller förslag till initiativ inom åtta områden, bland annat sysselsättning och 
entreprenörskap. Medlemsstaterna har huvudansvaret för sin politik när det gäller sysselsättning, utbildning och 
ungdomar, men Europeiska unionen stödjer medlemsstaternas ansträngningar och har gjort så i många år20. 
Strategin genomförs av EU:s medlemsstater med stöd av Europeiska kommissionen.

17 Se http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=sv 
18    Se https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 
19 Europeiska kommissionen (2015), EU Youth Report 2015 (EU:s ungdomsrapport 2015). 
20 COM(2016) 640 final. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=sv
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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Flaggskeppsinitiativet ”Unga på väg” (2010)

21. Europa 2020-strategin för ”smart och hållbar tillväxt för alla” utgörs bland annat av flaggskeppsinitiativet 
”Unga på väg”, som innehåller ett heltäckande paket med utbildnings- och sysselsättningsåtgärder riktade till 
ungdomar, däribland initiativet ”Bättre möjligheter för unga”21 (2011) och ”Ditt första Euresjobb”22. De 
övergripande målen för flaggskeppsinitiativet är att förbättra ungdomars utbildningsnivåer och anställbarhet, 
minska ungdomsarbetslösheten och höja sysselsättningsgraden för ungdomar.

22. Initiativet Bättre möjligheter för unga, som antogs av Europeiska kommissionen 2011, riktades specifikt 
till unga som varken arbetar eller studerar och hade som mål att kombinera de konkreta åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna och EU med prioriteringarna i

 ο Europa 2020-strategin,

 ο rådets slutsatser om ungdomsarbetslöshet från juni 201123,

 ο EU:s ministerråds rekommendation om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar 
skolan i förtid24.

23. Ditt första Euresjobb är ett ”riktat rörlighetsprojekt”. Syftet med de här stödordningarna är att tillsätta 
lediga tjänster inom en viss sektor, inom ett visst yrke, i ett visst land eller i vissa länder, eller att stödja vissa grupper 
av arbetstagare som tenderar att vara rörliga, såsom ungdomar. Stödordningen genomförs av nationella 
arbetsförmedlingar, är öppen för unga kandidater (under 35 år) och arbetsgivare i EU-28 länderna, Norge och Island, 
och syftet är att hitta ett arbete, en praktikplats eller en lärlingsutbildning till dem i en annan medlemsstat.

21 COM(2011) 933 final.
22 Se http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=sv.
23 Rådets slutsatser 11838/11 av den 20 juni 2011 om främjande av sysselsättning för ungdomar.
24 EUT C 191(2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=sv
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Ungdomssysselsättningspaket och Insatsgruppen för ungdomars sysselsättning (2012)

24. I december 2012 gav EU:s ministerråd de flesta EU-medlemsstaterna rekommendationer om hur 
ungdomsarbetslöshet kan bekämpas. Samma år lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om ett 
ungdomssysselsättningspaket, en serie åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna råda bot på just 
ungdomsarbetslöshet och social utestängning mot bakgrund av den höga och varaktiga ungdomsarbetslösheten:

 ο Ungdomsgaranti (april 2013): ett åtagande som alla EU-medlemsstater har gjort för att säkerställa att 
alla ungdomar under 25 år får antingen

• ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning,

• vidareutbildning,

• en lärlingsplats eller

• en praktikplats

inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning. Den bygger på rådets 
rekommendation som antogs i april 2013 efter ett förslag från Europeiska kommissionen.

 ο En europeisk allians för lärlingsutbildning (juli 2013), som samlar offentliga myndigheter, företag, 
arbetsmarknadens parter och yrkesutbildningsinstitutioner, ungdomsrepresentanter och andra 
nyckelaktörer för att uppmuntra system och initiativ för lärlingsplatser i hela Europa. Det 
gemensamma målet är att förbättra kvaliteten på samt utbudet och bilden av lärlingsutbildningar 
i Europa. På senare tid har frågan om lärlingars rörlighet också blivit viktig.

 ο Kvalitetskriterier för praktikprogram (mars 2014) är en rekommendation från rådet med förslag på 
riktlinjer för praktikplatser utanför det formella utbildningssystemet om att tillhandahålla kvalitativt 
innehåll och rättvisa arbetsvillkor.

25. År 2012 inrättade kommissionen också tillsammans med de åtta medlemsstater som då hade den högsta 
ungdomsarbetslösheten också insatsgrupper för ungdomars sysselsättning25 bestående av nationella experter 
och EU-tjänstemän som skulle identifiera åtgärder genom vilka man skulle kunna dra nytta av de EU-medel (även 
från ESF) som fortfarande var tillgängliga för programperioden 2007–2013 för att stödja sysselsättningsmöjligheter 
för ungdomar i små och medelstora företag.

25 Se revisionsrättens särskilda rapport nr 3/2015. EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker med genomförandet. 

http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Sysselsättningsinitiativet för unga (2013)

26. Sysselsättningsinitiativet för unga ger ekonomiskt stöd till genomförandet av 
ungdomssysselsättningspaket, och i synnerhet av ungdomsgarantin. Initiativet kompletterar andra åtgärder som 
vidtas på nationell nivå, i synnerhet med stöd från ESF. Avsikten är att sysselsättningsinitiativets åtgärder ska riktas 
direkt till unga. Stödet ges enbart till ungdomar som varken arbetar eller studerar (s.k. NEET), däribland 
långtidsarbetslösa unga och unga som inte är registrerade som arbetssökande i områden där 
ungdomsarbetslösheten är högre än 25 %.

27. Den totala budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga (för alla stödberättigade EU-
medlemsstater) är 6,4 miljarder euro för perioden 2014–2020 (3,2 miljarder kommer från en särskild budgetpost för 
ungdomssysselsättning som kompletteras med ytterligare 3,2 miljarder från ESF). Bidraget från ESF kompletteras 
med den stödberättigade medlemsstatens egna finansiella resurser. Den 14 september 2016 lade Europeiska 
kommissionen fram ett förslag om att öka sysselsättningsinitiativets budget26. Härigenom skulle initiativet få 
ytterligare 1,2 miljarder euro under perioden 2017–2020, varav 233 miljoner ingår i förslaget till budget för 201827 
och 500 miljoner i en ändringsbudget för 201728.

Den senaste utvecklingen (2013-2017)

28. Under 2013 lade Europeiska kommissionen också fram ett meddelande29 med åtgärder som ska vidtas 
utan dröjsmål för att få ungdomar tillbaka i arbete, utbildning eller fortbildning. Syftet är att påskynda 
genomförandet av ungdomsgarantin, förstärka investeringarna i ungdomar genom ESF, tidigarelägga 
ungdomssysselsättningsinitiativet, stödja arbetskraftsrörlighet inom EU via Eures30 och ta fram verktyg på EU-nivå 
för att hjälpa EU:s länder och företag rekrytera ungdomar.

29. Den 7 december 2016 lade Europeiska kommissionen i sitt meddelande31 Att investera i Europas unga fram 
förslag på nya åtgärder för att stödja ungdomar i form av ett ungdomspaket med tre åtgärdsområden:

 ο Bättre möjligheter till anställning.

 ο Bättre möjligheter genom utbildning.

 ο Bättre förutsättningar för solidaritet, rörlighet i utbildningssyfte och deltagande.

26 COM(2016) 603 final. 
27 Se http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01. 
28 COM(2017) 222. 
29 COM(2013) 447.
30 Eures är en EU-portal för rörlighet i arbetslivet. Den ska tillhandahålla information, råd och arbetsförmedlingstjänster till arbetstagare och 

arbetsgivare och även till alla medborgare som vill utnyttja principen om fri rörlighet för personer. Se https://ec.europa.eu/eures/public/sv/
homepage

31 COM(2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage
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30. Som en del av paketet lanserade Europeiska kommissionen Europeiska solidaritetskåren32 och lade fram 
ytterligare ett meddelande om att förbättra och modernisera utbildningen33.

Ungdomar: arbetsmarknadsstatistik (2008–2016)

31. Ungdomars situation på arbetsmarknaden påverkades dramatiskt av konsekvenserna av den ekonomiska 
krisen som började 2008 och är en stor utmaning för Europeiska unionen. Krisen har drabbat de unga särskilt hårt. 
Den har ökat klyftan mellan dem som har goda möjligheter och dem som har mer begränsade möjligheter. Vissa 
ungdomar hamnar längre och längre bort från både det sociala livet och samhället, vilket kan leda till att några av 
dem riskerar att ta avstånd från samhället, marginaliseras eller till och med radikaliseras34.

32. Många unga har svårt att hitta ett bra jobb, vilket blir till ett stort hinder på deras väg mot oberoende. 
Även om ungdomsarbetslösheten har sjunkit i de flesta medlemsstaterna från den högsta nivån 2013 förblir den ett 
allvarligt problem: år 2016 kunde 4,2 miljoner unga européer inte hitta ett arbete och andelen långtidsarbetslösa är 
fortfarande hög.

Ungdomsarbetslösheten

33. Ungdomsarbetslösheten beräknas som andelen arbetslösa ungdomar i förhållande till populationen 
unga aktiva (se figur 2).

Figur 2: Förklaring till beräkningen av ungdomsarbetslöshet (revisionsrätten)
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Ungdomsarbetslöshet: Arbetslösa/Populationen aktiva (sysselsatta + arbetslösa)

32 COM(2016) 942 final.
33 COM(2016) 941 final.
34 Europeiska kommissionen (2015), EU Youth Report 2015 (EU:s ungdomsrapport 2015).  

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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34. Ungdomsarbetslösheten35 bland unga personer (mellan 15 och 24 år) var 18,7 % 2016, vilket är 4,9 
procentenheter under den högsta nivå som nåddes 2013 (23,6 %, se figur 3). Situationen förefaller ha förbättrats 
sedan 2013, som var det år då ungdomsarbetslösheten nådde sin högsta nivå i EU-28 och i de flesta 
medlemsstaterna.

Figur 3 – Ungdomsarbetslöshet (15–24 år) i EU-28, (2008–2016) (källa Eurostat yth_empl_100)
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35. Trots dessa tecken på att det har blivit bättre fortsätter ungdomsarbetslösheten att vara särskilt hög. Den 
är också fortfarande mer än dubbelt så hög som den samlade arbetslösheten, som 2016 var 7,5 % i EU-28.

36. De största förbättringarna mellan 2013 och 2016, uttryckt i procentenheter, noterades i Kroatien (- 18,7 
procentenheter), Ungern (- 13,7 procentenheter) och Slovakien (- 11,5 procentenheter). Grekland fortsatte 2016 att 
vara den medlemsstat där ungdomsarbetslösheten var högst (47,3 %), trots att den hade minskat med 11 
procentenheter från sin högsta nivå på 58,3 % 2013. Spanien (44,4 %) och Italien (37,8 %) är de medlemsstater som 
har den näst högsta ungdomsarbetslösheten.

37. Uttryckt i absoluta tal var 1,4 miljoner färre ungdomar i EU arbetslösa 2016 än 2013 (en minskning från 
5,6 miljoner till 4,2 miljoner36).

35 Ungdomsarbetslösheten för en viss åldersgrupp anger arbetslösa i den åldersgruppen som en procentsats av den totala arbetskraften (både 
sysselsatta och arbetslösa). I enlighet med ILO:s riktlinjer definierar Eurostat en arbetslös som en person mellan 15 och 74 år (eller 16 och 74 år i 
Spanien, Italien, Förenade kungariket, Island och Norge) som a) var utan arbete under referensveckan, b) som kunde börja arbeta inom två veckor 
(eller som har fått ett arbete som börjar inom tre månader) och c) som har sökt arbete under de senaste fyra veckorna.

36 Källa Eurostat, kod [une_rt_a]. 
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Ungdomsarbetslösheten uppdelad efter utbildningsnivå

38. Uppnådd utbildningsnivå är en viktig faktor för ungdomars framtida arbetsliv. Av figur 4 framgår att ju 
högre utbildningsnivå som uppnås, desto lägre är den registrerade ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten för 
ungdomar med låg utbildning (26,5 %) är dubbelt så hög som för ungdomar med eftergymnasial utbildning 
(13,8 %). Skillnaden är nästan lika stor (10 procentenheter) när det gäller ungdomar som har gymnasieutbildning.

Figur 4 – Ungdomsarbetslöshet uppdelad efter utbildningsnivå i EU-28, (2008–2016) (källa Eurostat 
yth_empl_090)
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39. En jämförelse visar att förändringarna från 2013 till 2016 för alla tre grupperna innebär en förbättring (- 5 
procentenheter). Ungdomsarbetslösheten 2016 när det gäller alla uppnådda utbildningsnivåer är dock fortfarande 
högre än den som registrerades 2008. Det innebär att ungdomsarbetslösheten ännu inte har sjunkit till nivåerna 
före krisen. Uppgifterna visar också att ungdomar med eftergymnasial utbildning också fick allt svårare att hitta 
jobb under den ekonomiska krisen. Den ekonomiska krisen innebar dessutom en stor utmaning för unga 
utexaminerade i många länder eftersom de ofta är överkvalificerade för de arbeten som arbetsmarknaden 
erbjuder37.

37 Eurofound, Unga i Europa som varken arbetar eller studerar:Preliminära slutsatser. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå.

https://www.eurofound.europa.eu/sv/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
https://www.eurofound.europa.eu/sv/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Långtidsarbetslösheten bland unga

Figur 5 – Långtidsarbetslösheten bland unga i EU-28, 2008–2016 (källa Eurostat yth_empl_120)
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40. De arbetslösa ungdomarnas situation blir än mer komplicerad om de går länge utan att lyckas hitta ett 
jobb. Perioder av långtidsarbetslöshet38 får stora konsekvenser för ungdomars framtida arbetsliv: ju längre en 
person är utan arbete, desto svårare blir det att komma in på arbetsmarknaden.

41. Sedan den ekonomiska och finansiella krisen startade 2008 har långtidsarbetslösheten bland unga (tolv 
månader eller längre) i EU-28 ökat med 1,9 procentenheter (från 3,5 % år 2008 till 5,4 % år 2016). Den högsta nivån 
registrerades 2013 (8 %). Sedan dess finns det tecken på en positiv trend (-2,6 procentenheter), men 
långtidsarbetslösheten bland unga är fortfarande mycket högre än före krisen (figur 5).

42. På medlemsstatsnivå är Grekland (25,1 %) och Italien (19,4 %) de två medlemsstater som hade den högsta 
långtidsarbetslösheten bland ungdomar 2016. De har även haft de största ökningarna sedan 2008, med 
17,3 procentenheter för Grekland och 11,3 procentenheter för Italien 2013. De tre andra länder där 
långtidsarbetslösheten bland unga låg över 20 % 2013 (Spanien, Kroatien och Slovakien) kunde uppvisa 
anmärkningsvärda förbättringar 2016.

38 Andelen långtidsarbetslösa är de personer som har varit arbetslösa i tolv månader eller längre, i relation till det totala antalet arbetslösa på 
arbetsmarknaden.
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Arbetslösa ungdomar som en procentandel av den totala populationen ungdomar 
(andelen arbetslösa ungdomar)

43. Ett stort antal ungdomar är inte en del av den aktiva populationen, vilket är den referens som används för 
att beräkna ungdomsarbetslöshet (se figur 6). Många unga studerar fortfarande på heltid och arbetar inte och söker 
inte heller arbete. Andelen arbetslösa ungdomar tar hänsyn också till denna andel av populationen ungdomar och 
visar andelen arbetslösa ungdomar i förhållande till den totala populationen ungdomar (sysselsatta, arbetslösa och 
inaktiva)39.

Figur 6 – Förklaring till beräkningen av andelen arbetslösa ungdomar
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Figur 7 – Andelen arbetslösa ungdomar i EU-28, 2008–2016 (källa Eurostat yth_empl_140)
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39 För ytterligare förklaringar, se Eurostat, arbetslöshetsstatistik: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. Andelen arbetslösa ungdomar var 2016 18,7 %, vilket är 0,9 procentenheter högre än 2008 (6,9 %) men 2,1 
procentenheter under den högsta nivå som nåddes 2013 (9,9 %), se figur 7). På medlemsstatsnivå visar analyser hur 
olika situationen är i Europas olika länder.

45. Spanien (14,7 %), Grekland (11,7 %) och Kroatien (11,6 %) är de medlemsstater som hade den högsta 
andelen arbetslösa ungdomar 2016. Totalt hade andelen arbetslösa ungdomar ökat med minst 1 procentenhet 
mellan 2008 och 2016 i 14 medlemsstater. Omvänt hade det under samma period skett en minskning i både 
Förenade kungariket (-1,7 procentenheter) och Tyskland (-2,0 procentenheter).

46. En jämförelse mellan ungdomsarbetslösheten och ungdomsarbetslöshetsfrekvensen visar att situationen 
för ungdomarna i Grekland, Spanien, Italien och Cypern är mycket besvärlig. I dessa länder utgör arbetslösa 
ungdomar en relativt hög andel av både hela arbetskraften och populationen mellan 15 och 24 år.

NEET-andelen

47. Utöver gruppen arbetslösa ungdomar (dvs. som kan börja arbeta och aktivt söker jobb) finns det en stor 
och viktig grupp unga som är mindre motiverade att agera proaktivt och därför har ännu svårare att komma in på 
arbetsmarknaden. Det är gruppen inaktiva ungdomar som varken arbetar eller studerar och därför kallas för 
inaktiva NEET. Tillsammans bildar de två grupperna (”arbetslösa” och ”inaktiva” NEET) mellan 15 och 24 år en 
specifik population som benämns NEET40. NEET-frekvensen mäter procentandelen unga som varken arbetar eller 
studerar i förhållande till den totala populationen ungdomar, på liknande sätt som för andelen arbetslösa 
ungdomar.

48. Den största skillnaden jämfört med ungdomsarbetslöshetsfrekvensen är att NEET-frekvensen även tar 
hänsyn till den stora kategorin ”inaktiva” ungdomar. NEET-frekvensen är därför lägre än 
ungdomsarbetslöshetsfrekvensen procentuellt sett, även om NEET-populationen är högre än den arbetslösa 
populationen i absoluta tal.

40 Se revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2017.Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad?En bedömning av 
ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Figur 8 – Ungdomsarbetslöshetsfrekvensen kontra NEET-frekvensen
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Källa: Europeiska revisionsrätten.

49. Mellan 2008 och 2013 ökade NEET-frekvensen med 2,1 procentenheter till 13,0 % i EU-28. Den sjönk 
därefter med 1,5 procentenhet till 11,5 % 2016. Situationen varierar mellan medlemsstaterna. Som framgår av figur 9 
redovisade 2016 tio medlemsstater en NEET-frekvens som låg över genomsnittet i EU-28 . Italien (19,9 %), Bulgarien 
(18,2 %) och Rumänien (17,4 %) var de medlemsstater som hade de högsta NEET-frekvenserna 2016.

50. En jämförelse visar att de medlemsstater som hade de högsta ökningarna mellan 2008 och 2016 var 
Cypern (+ 6,00 procentenheter), Rumänien (+ 5,8 procentenheter) och Kroatien (+ +5,3 procentenheter).
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Figur 9 – NEET-frekvens på medlemsstatsnivå, 2016 (källa Eurostat, yth_empl_150)
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51. Vändningen skedde 2013: nästan alla medlemsstater hade sin högsta NEET-frekvens 2013 och därefter 
började deras situation långsamt förbättras.

52. Dock hade 2016 endast åtta medlemsstater en lägre NEET-frekvens än 2013 (Belgien, Danmark, Irland, 
Lettland, Luxemburg, Ungern, Sverige och Förenade kungariket).

Ungdomars sysselsättningsgrad

53. De indikatorer som vi hittills har tittat på ger en översikt över populationen unga arbetslösa eller inaktiva, 
medan indikatorn för ungdomars sysselsättning hjälper oss att förstå om procentandelen ungdomar som verkligen 
har ett jobb ökar eller inte. Ungdomars sysselsättningsgrad beräknas som procentandelen sysselsatta ungdomar 
i förhållande till den totala populationen ungdomar (se figur 10).
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Figur 10 – Förklaring till beräkningen av ungdomars sysselsättningsgrad
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54. För hela EU-28 har visserligen små tecken på förbättringar registrerats sedan 2013, men differensen 
mellan 2008 och 2016 är fortfarande negativ. År 2008 låg ungdomssysselsättningen på 37,3 % men 2016 var den 3,6 
procentenheter lägre (33,7 %, se figur 11).

Figur 11 – Ungdomars sysselsättningsgrad, 2008–2016 (källa Eurostat yth_empl_020)
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55. Även här varierar situationen betydligt mellan medlemsstaterna: endast i nio medlemsstater (Danmark, 
Tyskland, Estland, Malta, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Förenade kungariket) låg ungdomarnas 
sysselsättningsgrad över genomsnittet i EU-28, medan den för den stora majoriteten (de återstående 19 
medlemsstaterna) låg under genomsnittet.

56. I fyra medlemsstater (Bulgarien, Grekland, Spanien och Italien) ligger ungdomarnas sysselsättningsgrad 
faktiskt under 20 %, vilket betyder att endast en eller mindre än en ung person av fem har jobb.

57. En jämförelse visar att situationen 2016 var bättre än 2008 i endast sju medlemsstater , nämligen Tjeckien, 
Estland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Polen och Sverige.

58. Situationen kompliceras ytterligare av den höga procentandelen tillfälliga kontrakt41 bland unga 
arbetstagare i flera medlemsstater. Tillfälliga kontrakt är ett viktigt steg i övergången från utbildning till 
arbetsmarknad. Men relativt höga andelar tidsbestämda kontrakt för ungdomar kan också ses som en indikator på 
osäkra karriärer42.

59. I hela EU-28 utgjorde de unga anställda med tillfälliga kontrakt 43,8 % av alla anställda. I tio 
medlemsstater var andelen ungdomar med tillfälliga kontrakt ännu högre. Så var det i Tyskland, Spanien, Frankrike, 
Italien, Kroatien, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Sverige.

41 Ett tillfälligt kontrakt ingås för en bestämd period och avslutas om vissa objektiva kriterier uppnås, såsom att uppdraget har slutförts eller den 
person som tillfälligt har ersatts kommer tillbaka (Eurostat).

42 Europeiska kommissionen (2015), EU Youth Report 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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Inledning

60. Europeiska kommissionen och regeringarna i många medlemsstater har med rätta ungdomsarbetslöshet 
högt på dagordningen. Den uppmärksamhet som ägnas åt ungdomsarbetslöshet har gett impulser till många 
initiativ på nationell nivå och EU-nivå. Ett brett spektrum av aktörer från utbildningsområdet och området för 
sociala tjänster är engagerade i dessa initiativ. Intresset har även mobiliserat stora belopp i offentlig finansiering för 
att förbättra ungdomars möjligheter att få jobb. Det växande antalet program, och investerade offentliga medel, för 
att råda bot på ungdomsarbetslösheten har gjort att nationella revisionsorgan har tagit med denna typ av åtgärder 
i sitt arbete.

61. I denna del av revisionskompendiet sammanfattas resultaten av utvalda revisioner som gjorts av de 
nationella revisionsorganen i 13 medlemsstater43 och Europeiska revisionsrätten under de senaste fyra åren. 
Revisionsrätten gjorde sin egen revision i sju medlemsstater44. Den geografiska täckningen av de revisioner som 
presenteras i kompendiet visas i figur 12.

Figur 12 – Det arbete som utförts av EU-medlemsstaternas nationella revisionsorgan och som 
presenteras i kompendiet

Revisioner utförda av nationella revisionsorgan och revisionsrätten
Revisioner utförda av nationella revisionsorgan
Revisioner utförda av revisionsrätten
Revisioner som inte beaktats

43 Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrike, Ungern, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakien och Förenade kungariket.
44 Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Portugal och Slovakien.
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62. Revisionerna i det här kompendiet gällde resultatfrågor som påverkade politiken och projekten på 
området eller omfattade viktiga resultatbedömningsaspekter. De nationella revisionsorganen inriktade sig med 
andra ord på effektiviteten, ändamålsenligheten och/eller sparsamheten hos den politik och de program och 
projekt som genomfördes.

Revisionsmetod

63. Nationella revisionsorgan utför sina revisioner i enlighet med internationella revisionsstandarder (ISSAI) 
och relevanta genomförandestandarder som utarbetas på nationell nivå för att säkerställa revisionsarbetets och 
granskningsrapporternas kvalitet.

64. Revisionsmetoden och revisionsförfarandena bestämdes och tillämpades i varje enskilt fall för att 
granskningsuppgiften skulle utföras så ändamålsenligt som möjligt. När det var relevant och nödvändigt beroende 
på behörighetsuppdelningen inom medlemsstaten utförde det nationella revisionsorganet sin revision genom att 
arbeta tillsammans med regionala revisionsinstitutioner. Två av revisionerna i kompendiet utfördes som delar av en 
internationellt samordnad revision (se bidragen från Bulgariens och Ungerns nationella revisionsorgan).

65. När det var relevant gick revisorerna igenom EU:s politik och tillämpningen av den rättsliga ramen 
i medlemsstaterna och granskade bevis som specifikt gällde det nationella sammanhanget. En viktig del av arbetet 
var analysen av stora dataset (Ungern, Luxemburg och Slovakien). De nationella revisionsorganen detaljgranskade 
också medel som anslagits från nationella budgetar.

66. Vid några revisioner gjordes en internationell analys. Det nationella revisionsorganet i Frankrike 
analyserade till exempel stödgenomförandet i sju regioner och jämförde det med liknande utgifter i Tyskland, 
Schweiz, Danmark, Nederländerna och Förenade kungariket.

67. Dokumentanalysen kompletterades med intervjuer med berörda nationella och regionala myndigheter. 
Revisorerna intervjuade också enskilda personer som hade deltagit i sysselsättningsåtgärder. Det genomfördes 
enkäter för att inhämta ett bredare spektrum av åsikter eller nå ett större antal respondenter.
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Granskad period

68. Effekterna av strukturåtgärder och effekter av program är ofta svåra att granska i ett tidigt skede. 
Revisionerna i kompendiet gällde fleråriga program som genomfördes mellan 2010 och 2016 och vanligen pågick 
i tre år.

69. I följande tabell ges en översikt över det främsta målet med/den främsta inriktningen på de nationella 
revisionsorganens granskningsarbete. Vid några revisioner kombinerades två eller flera fokusområden. Exempelvis 
kompletterades ofta utvärderingen av sysselsättningsprogram med en bedömning av politiska mål och det aktuella 
övervakningssystemet. Vid tre sådana revisioner (Malta, Portugal och revisionsrätten) detaljgranskades ESF eller 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Anledningen var att strukturfonder ofta har använts för att förstärka 
effekterna av de nationella programmen.

70. Två revisioner gällde specifika projekt som innebar att ungdomar erbjöds jobb i den offentliga sektorn 
(Italien och Polen). Jobben var i form av lärlingsplatser i den offentliga förvaltningen eller inom skyddet av 
kulturarvet.
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Tabell – Översikt över det arbete som redovisas i revisionskompendiet och utfördes av EU:s nationella 
revisionsorgan

Nationellt 
revisionsorgan Revisionens rubrik
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Belgien
Anpassning av utbildningssystemet till 
arbetsmarknaden √

Bulgarien
Övervakning av universitetsutbildades 
karriärutfall och migration √ √

Tyskland
Stöd till ungdomar med 
kompetensunderskott √ √

Frankrike
Ungdomars tillträde till sysselsättning 
– skapa möjligheter och anpassa statligt 
stöd

√ √

Italien
Revision av det nationella projektet 500 
ungdomar för kultur √

Litauen
Utnyttja möjligheter till yrkesutbildning

√ √

Luxemburg
Särskilda rapporter 2011 och 2014 om 
åtgärder för att bekämpa arbetslöshet √ √

Ungern
Samordnad revision av systemet för 
uppföljning av utexaminerade √

Malta
Strukturfondernas bidrag till Europa 
2020-strategin på områdena sysselsättning 
och utbildning

√ √ √

Polen
Lärlingsplatser och praktik för arbetslösa 
inom den offentliga förvaltningen √

Portugal
Revision av den strategiska planen för att 
främja ungdomars anställbarhet – 
Impulso Jovem

√ √ √ √

Slovakien

Revision av huruvida nationella 
budgetanslag har använts effektivt och 
ändamålsenligt för att förbereda personer 
som har tagit examen vid utvalda 
universitet för ett framgångsrikt arbetsliv, 
och hur väl utvalda ekonomiska indikatorer 
och indikatorer som tillämpas i inlärnings- 
och utbildningsprocessen har uppnåtts

√

Förenade kungariket
Leverera värde genom lärlingsprogram

√ √

Europeiska 
revisionsrätten

Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik 
gjort någon skillnad? En bedömning av 
ungdomsgarantin och 
sysselsättningsinitiativet för unga

√ √ √
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Genomförandet av sysselsättningspolitik

Granskningsmål

71. Sju nationella revisionsorgan granskade genomförandet av sysselsättningspolitik eller 
sysselsättningsprogram. I de flesta fall kontrollerade de om lagstiftningen var ändamålsenlig och möjliggjorde 
lämpligt stöd till noggrant definierade målgrupper. De bedömde även hur de befintliga förvaltnings-, övervaknings- 
och kontrollsystemen fungerade.

72. I tre fall bedömde de nationella revisionsorganen om det EU-stöd som distribuerades via 
medlemsstaternas operativa program hade utformats och genomförts ändamålsenligt och bidrog till 
genomförandet av EU:s strategiska mål på sysselsättnings- och utbildningsområdet (Europa 2020-strategin).

De viktigaste granskningsiakttagelserna

73. Programmens och åtgärdernas effektivitet och ändamålsenlighet varierade betydligt. Aspekter som sågs 
som problem i ett projekt gav ingen anledning till oro i andra revisioner.

74. Revisorerna fann att nationella stödordningar ibland inte anpassades till ungdomarnas verkliga behov 
eller inte beaktade erfarenheterna från genomförandet av tidigare stödordningar. Effektiviteten hos det statliga 
stödet till unga arbetssökande varierade därför stort. En revision visade att intensiva och kortsiktiga 
tillvägagångssätt ger bättre effekter än långsiktigt stöd.

75. Många aktörer på sysselsättningsmarknaden erbjöd stöd och lösningar riktade till ungdomar, vilket ledde 
till att alltför många stödordningar infördes. Ibland konkurrerade nya åtgärder med de befintliga och mer attraktiva 
alternativen. Det ledde till situationer där lärlingar som fick stöd för introduktionsutbildning även fick stöd av andra 
stödordningar. De ansvariga myndigheterna kunde dessutom inte förklara varför det behövdes överlappande stöd 
i sådan omfattning. Detta visar att arbetsförmedlingar ibland inte bedömde om kriterierna för berättigande till 
utbildningsstöd alltid var uppfyllda. I ett annat fall drog revisorerna slutsatsen att finansieringen till ett organ borde 
bygga på vad organet åstadkom och till vilka målgrupper det riktade sig.

76. I några fall saknades det ett effektivt informations- och förvaltningssystem för förvaltningen, 
övervakningen och kontrollen av program och åtgärder. Revisorer ställde sig också frågande till storleken på de 
medel som medlemsstater anslog till genomförandet av vissa åtgärder. Slutligen ledde brister 
i förvaltningsinformationssystem till att genomförandeåtgärder delvis inte överensstämde med vad som hade 
planerats.
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Anpassning av utbildningssystem

Granskningsmål

77. Vid fyra revisioner analyserades ungdomsarbetslöshetsproblemet med utgångspunkt från 
utbildningssystemens ändamålsenlighet. Man tittade då på om uppdragsbeskrivningen, planeringen och 
undervisningsplanernas innehåll hade anpassats till arbetsmarknadens faktiska behov.

78. I ett fall bedömde revisorerna om utbildningsanstalterna uppfyllde arbetsmarknadens behov och 
utnyttjades som planerat. I ett annat fall kontrollerade de om offentliga medel användes effektivt – förhållandet 
mellan antalet universitetsstuderande och anslagen från den nationella budgeten. Vid utvärderingen bedömdes 
även anslagens bidrag till de utexaminerades framgång på arbetsmarknaden.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

79. De handlingsplaner som utarbetats för gymnasieutbildning gav begränsat resultat eftersom det saknades 
tydliga kriterier. Det gjorde att utbudet av kurser som framgångsrikt hade anpassats till marknadens behov 
fortfarande var begränsat. Revisorerna fann att några kvalifikationsnormer och utbildningsverktyg var 
inkonsekventa eller inte stämde överens. Det gavs dessutom få incitament för att tillhandahålla sådana kurser.

80. I Litauen fann revisorerna att antalet studenter vid hälften av de granskade organen inte hade ökat under 
de två föregående åren trots de investeringar som gjorts för att förbättra utbildningsstrukturen. Det berodde till 
viss del på att över hälften av dessa centrum utnyttjades mindre än fem timmar per dag.

81. Revisorer i Slovakien konstaterade att universiteten producerade alltför många utexaminerade som inte 
kunde hitta jobb inom sina studieområden och att sambandet med arbetsmarknadens behov var otillräckligt. Detta 
gällde särskilt systemet för finansiering av högre utbildning. I stället för att basera finansieringen till universitet på 
de utexaminerades framgång på arbetsmarknaden anslogs större delen av medlen enbart utifrån antalet 
registrerade studenter.

82. Det gjordes dock även positiva granskningsiakttagelser. Arbetsgivare i några medlemsstater (Belgien och 
Förenade kungariket) var i allmänhet nöjda med kvaliteten på den arbetsmarknadsorienterade utbildningen. I några 
fall uppskattade även studenterna undervisningsplanerna – en enkät som gjordes i Slovakien visade att nästan alla 
utexaminerade var mycket nöjda med kvaliteten på sin universitetsutbildning, även om endast hälften skulle ha valt 
att studera samma ämne igen. Å andra sidan var lärlingar i Förenade kungariket mindre nöjda med kvaliteten på 
vad de erbjöds.
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Förbättrade arbetssökningsåtgärder

Granskningsmål

83. I de fem revisioner där man bedömde kapaciteten hos jobbcentrum och liknande projekt som skulle göra 
det lättare att hitta jobb (t.ex. lärlingsprogrammet i Förenade kungariket) inriktade sig de nationella 
revisionsorganen på initiativens ändamålsenlighet och effektivitet när det gällde att främja anställning av 
ungdomar.

84. De här revisionerna handlade ofta om fler frågor, såsom policyramarnas lämplighet och 
övervakningssystemen. Vissa iakttagelser som redovisas i andra delar av analysen är därför relevanta också för det 
här avsnittet.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

85. Det var svårt att bedöma vad revisionerna uppnådde eftersom kopplingen mellan åtgärderna och 
deltagarnas anställbarhet ofta var svår att fastställa. Effektiviteten hos det statliga stödet till unga arbetssökande 
varierade betydligt. Till exempel konstaterade revisorerna vid Luxemburgs nationella revisionsorgan att de 
insamlade uppgifterna inte var entydiga eftersom det saknades uppgifter om de arbetssökandes anställbarhet. De 
franska revisorerna uppgav att effektiviteten hos det statliga stödet till unga arbetssökande varierade betydligt och 
att regionala aktörer måste slå sig samman för att tillsammans arbeta mer ändamålsenligt och förbättra 
uppföljningen av unga arbetslösa.

86. En revision som gjordes i Portugal visade att förvaltnings- och kontrollåtgärderna i planen för förbättring 
av ungdomars anställbarhet inte stöddes av effektiv dataaggregering och ett lämpligt förvaltningssystem. 
Genomförandet uppfyllde därför inte alls de förväntade målen på grund av förseningar och konkurrens från andra 
befintliga och attraktivare praktikprogram.

87. När det gäller det lärlingsprogram som granskades i Förenade kungariket hade den ansvariga 
avdelningen inte angett hur den skulle använda ökningen av antalet lärlingar för att förbättra produktiviteten. 
Processen för att utarbeta nya utbildningsstandarder hade varit resursintensiv för arbetsgivarna och tagit längre tid 
än förväntat. Samtidigt som arbetstagarna rapporterade att de var mycket nöjda med kvaliteten på den utbildning 
som erbjöds var lärlingarna mindre optimistiska när det gällde kvaliteten på det som levererades. 
Utbildningsinspektionen ansåg också att omkring en femtedel av utbildningsinstitutionerna behövde förbättra 
kvaliteten på sin utbildning.
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Övervakningssystem

Granskningsmål

88. Övervakning och förvaltning av datainsamling är avgörande element i en evidensbaserad beslutsprocess. 
De gör att den aktuella situationen för en politik eller ett program kan bedömas på lämpligt sätt och är avgörande 
för beslut om framtida förbättringar.

89. De nationella revisionsorganen i Bulgarien och Ungern gjorde revisioner inriktade på de 
övervakningsåtgärder som utformats för att följa upp utexaminerades karriärer. De nationella revisionsorganen 
bedömde om arrangemangen för övervakning av universitetsutbildades karriärer och migration var 
ändamålsenliga.

90. Vid de övriga revisionerna kontrollerades om de övervakningssystem som användes hade upprättats 
korrekt och kunde tillhandahålla korrekt och tillförlitlig förvaltningsinformation. En gedigen övervakning sågs som 
en oumbärlig nyckelfaktor för upprättandet av ett verktyg för beslutsunderlag som gav återkoppling till de 
utbildningsinstitutioner som tillhandahöll skräddarsydda utbildningar. Det krävdes också relevant information för 
att vägleda ungdomar vid deras yrkesval.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

91. Inrättandet av ett gediget och tillförlitligt övervakningssystem i en komplex miljö är en utmaning. I några 
fall användes övervakningssystem ändamålsenligt. Det visade i sin tur att de aktuella organisationerna utförde sina 
uppgifter väl och i enlighet med målen för samtliga projektsteg. Dessa system gav ett ändamålsenligt stöd till 
beslutprocessen genom att, till exempel, tillhandahålla uppgifter om vilken typ av anställning de utexaminerade 
hade. Tack var tillförlitlig information uppnådde eller överträffade några av de berörda utbildningsinstitutionerna 
sina uppsatta mål.

92. Trots de berörda myndigheternas ansträngningar, och resultaten som de hade lett till, påträffade de 
nationella revisionsorganen mindre framgångsrika fall där åtgärder inte alltid var ändamålsenliga. Felen och 
bristerna kan delas upp på följande sätt:

 ο Felaktig utformning – förfaranden eller ansvar för insamling, kollationering, analys och bedömning av 
data om deltagare var inte alltid noggrant definierade. Det var till exempel oklart hur stora nationella 
anslag medlemsstaterna hade gett till specifika åtgärder. Dessutom var siffrorna inte entydiga 
eftersom de arbetssökandes anställbarhet inte angavs.

 ο Olämplig användning – förvaltningen, övervakningen och kontrollen av vissa åtgärder stöddes inte av 
ett effektivt system för aggregering och förvaltning av information. Det ledde till att data inte 
användes när exempelvis antalet studenter som skulle antas till universitetskurser fastställdes.

 ο Inaktuella eller irrelevanta data – resultatindikatorer fastställdes endast i det inledande skedet. Det 
fanns begränsningar för spårandet av vissa kategorier utexaminerade. Fragmentariska och 
ofullständiga uppgifter försämrade möjligheterna att uppdatera de ursprungliga bedömningarna av 
ungdomssysselsättningsåtgärder.
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Program som erbjuder direkt sysselsättning

Granskningsmål

93. Den sista typen av granskade projekt gav jobb direkt till ungdomar. Ett projekt erbjöd lärlingsplatser 
i den offentliga förvaltningen (i Polen) och det andra tillhandahöll jobb för att bevara det italienska kulturarvet. 
I båda fallen bedömde revisorerna hur projekten hade genomförts och vilka resultat som hade uppnåtts.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

94. Det fanns inte tillräcklig insyn i rekryteringen till lärlingsplatser i Polen – de flesta offentliga enheter 
offentliggjorde inte information om lediga platser och rekryteringsförfaranden på sina webbplatser. Några enheter 
var inte heller förberedda på att ta hand om ett större antal lärlingar och deltagarna fick ibland mycket enkla 
uppgifter, såsom fotokopiering. Dessutom fungerade mentorskapet inte alltid väl – det förekom att en handledare 
ansvarade för överdrivet många lärlingar, vilket innebar att handledningen ibland saknade verkligt innehåll.

95. Kulturarvsprojektet genomfördes i enlighet med sina mål – att utbilda ungdomar och restaurera 
kulturarvet, vilket ofta innebar att avbrutna initiativ sattes igång igen. Revisorerna kritiserade även de komplexa 
reglerna och byråkratiska förfarandena, bristen på utrustning eller att den var föråldrad, avbrott i finansieringen och 
att tiden för att slutföra komplexa uppgifter var för kort. I några fall var det stor omsättning på lärlingar, vilket ledde 
till en ökad arbetsbörda och brist på personal.

96. Generellt togs mottogs projekten positivt, och deltagarna i båda projekten uppskattade den möjlighet 
som de hade fått.

Publicitet

97. Samtliga rapporter i kompendiet har offentliggjorts på de berörda nationella revisionsorganens 
webbplatser. För att öka medieresponsen åtföljdes rapporternas offentliggörande i allmänhet av 
pressmeddelanden.

98. Några nationella revisionsorgan tillämpar en kommunikationsstrategi som inbegriper presentationer för 
nyckelaktörer, oftast nationella parlament eller deras specialiserade utskott och berörda regeringsorgan och byråer.

99. Dessutom presenterade några nationella revisionsorgan sina rapporter vid internationella konferenser 
och seminarier. Det skedde oftast när EU-medel hade använts eller när revisionen hade gjorts som en del av ett 
internationellt samarbete.
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Uppföljning av revisioner

100. Alla nationella revisionsorgan har som princip och god praxis att följa upp sina rekommendationer. 
Uppföljningen kan ske på olika sätt beroende på varje revisionsorgans interna regler och kan ske genom att varje 
rekommendation följs upp eller inom ramen för en annan granskningsuppgift.

101. Uppföljningen gjordes normalt mellan sex månader och tre år efter det att tidsfristen för genomförandet 
av rekommendationer hade löpt ut, vilket är i linje med de nationella revisionsorganens interna regler. Några 
nationella revisionsorgan följer upp sina revisioner utan att binda sig för en viss tidsplan.

102. När det gäller rapporterna i kompendiet var ett nationellt revisionsorgan redan klar med sin 
uppföljningsrevision och ett annat planerar inte några ytterligare kontroller i detta avseende.
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Europeiska revisionsrätten

Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort 
någon skillnad? En bedömning av 
ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet 
för unga

Översikt

103. EU:s ungdomsgaranti inrättades genom en rekommendation från rådet för att se till att unga under 25 år 
får ett erbjudande om anställning, utbildning, en lärlingsplats eller en praktikplats inom fyra månader efter det att 
de slutat skolan eller blivit arbetslösa, och i rapporten undersöks vilka framsteg som gjorts. Revisionsrätten 
utvärderar också sysselsättningsinitiativet för unga, som höjde det ekonomiska stödet till dem som drabbats 
hårdast. Revisionen visade att framstegen var begränsade och att resultaten inte motsvarade förväntningarna.

104. Sysselsättningsinitiativet för unga har en godkänd budget på 6,4 miljarder euro, varav 3,2 miljarder euro 
kommer från en särskild ny post i EU-budgeten, vilket kompletteras med 3,2 miljarder euro i anslag från Europeiska 
socialfonden (ESF).

Så gjordes revisionen

105. De främsta revisionsobjekten var Europeiska kommissionen och genomförandeorgan i sju medlemsstater. 
Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Portugal och Slovakien. De granskade organen var bland annat direkt 
involverade i genomförandet av ungdomsgarantiprogram och/eller förvaltade operativa program inom 
sysselsättningsinitiativet för unga och ESF som var inriktade på ungdomsarbetslöshet.

106. Bevis inhämtades genom dokumentgranskning på EU-nivå och i medlemsstaterna och intervjuer med 
personer vid de ansvariga nationella myndigheterna. Revisorerna analyserade de inhämtade bevisen och 
undersökte ett urval av personer som hade fått ta del av erbjudanden som subventionerades av 
sysselsättningsinitiativet för unga.

107. Totalt ägnades 190 personveckor åt uppgiften, från planering till offentliggörande. Granskningsteamet 
bestod av en uppgiftsansvarig och nio revisorer. Teamet var sammansatt så att revisorerna kunde genomföra 
granskningsåtgärder i samtliga utvalda medlemsstater.

108. Revisionen utfördes mellan september 2015 och mars 2017.

EUROPEISKA
REVISIONSRÄTTEN
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

109. Även om de sju besökta medlemsstaterna hade gjort framsteg i genomförandet av ungdomsgarantin och 
några resultat hade uppnåtts motsvarade inte situationen när revisionen gjordes – mer än tre år efter det att rådets 
rekommendation antogs – de ursprungliga förväntningarna vid lanseringen av ungdomsgarantin, vars mål var att 
ge alla NEET (unga som varken arbetar eller studerar) ett högkvalitativt erbjudande om anställning, praktik, 
lärlingsutbildning eller vidareutbildning inom fyra månader.

110. Ingen av de besökta medlemsstaterna hade ännu sett till att alla NEET hade fått möjlighet att inom fyra 
månader anta ett erbjudande som hjälpte dem att varaktigt komma in på arbetsmarknaden. En viktig bidragande 
faktor var att det inte gick att hantera hela NEET-populationen enbart med medel från EU-budgeten.

111. Det var också oklart hur stora nationella medel medlemsstaterna hade anslagit till genomförandet av 
ungdomsgarantin.

112. En annan slutsats av revisionen var att ungdomssysselsättningsinitiativet endast i mycket begränsad 
utsträckning hade bidragit till uppnåendet av ungdomsgarantins mål i de fem besökta medlemsstaterna när 
revisionen gjordes.

Rekommendationer

113. De viktigaste rekommendationerna var bland annat att medlemsstaterna och kommissionen bör

 ➤ hantera förväntningarna genom att fastställa realistiska och uppnåbara mål och målvärden,

 ➤ analysera kompetensglapp och marknaden innan systemen sätts samman,

 ➤ förbättra sina övervaknings- och kontrollsystem.

Medlemsstaterna bör även

 ➤ ta fram en fullständig översikt över kostnaden för ungdomsgarantin och anpassa sina system till de 
tillgängliga medlen,

 ➤ se till att erbjudanden överensstämmer med deltagarnas profil och efterfrågan på marknaden och 
därför leder till hållbar sysselsättning.

Slutligen bör kommissionen

 ➤ se till att medlemsstaterna visar hur EU-finansierade ungdomssysselsättningsåtgärder på ett lämpligt 
sätt kommer att tillgodose ungdomarnas behov.
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Offentliggörande och uppföljning

114. Rapporten offentliggjordes i början av april 2017. I samband med offentliggörandet hölls 
informationsmöten i Bryssel med pressen och berörda aktörer. Rapporten presenterades också för 
Europaparlamentets budgetkontrollutskott och utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt för Europeiska 
rådets arbetsgrupp för sociala frågor i slutet av april 2017.

115. I maj 2017 anordnades dessutom en högnivåkonferens i Europaparlamentets lokaler i Bryssel för att 
diskutera rapportens slutsatser. Erfarna experter från EU-institutionerna, yrkesvägledare och företrädare för 
ungdomar och arbetsgivare samt andra offentliga och privata aktörer utbytte synpunkter och idéer om EU:s 
stödordningar för ungdomssysselsättning och diskuterade vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att främja 
ungdomssysselsättning.

116. I enlighet med de normala förfarandena kommer rapporten att följas upp tre år efter offentliggörandet.

Förväntad effekt

117. Rapporten och rekommendationerna förväntas bidra till att politiken förbättras på följande områden:

 ο Bättre utformad och mer riktad politik och mer realistiska mål som bygger på en grundlig 
behovsanalys för liknande politiska initiativ på EU-nivå.

 ο Ökad insyn i de EU-medel och nationella medel som anslås till ungdomsgarantin i medlemsstaterna.

 ο Mer riktat projekturval i medlemsstaterna för att bättre tillgodose konstaterade behov och 
tillhandahålla individanpassat stöd som motsvarar arbetsmarknadens behov och därigenom 
säkerställer de uppnådda resultatens varaktighet.

 ο Mer heltäckande, stabilare och snabbare metoder för uppgiftsinsamling i medlemsstaterna så att 
politiken kan analyseras och ändras utifrån de bevis som samlas in från projekt som redan har 
genomförts.
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Belgiens revisionsorgan

Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof

Granskningsrapport om anpassning av 
utbildningssystemet till arbetsmarknaden

Översikt

118. Belgiens revisionsorgan gjorde 2014 en revision om anpassning av utbildningssystemet till 
arbetsmarknaden. Revisionsorganet undersökte gymnasieutbildningens anpassning till arbetsmarknaden, som 
ännu inte var optimal. Många studenter i breda tekniska utbildningar och yrkesutbildningar gick ut gymnasiet med 
färdigheter som inte var så användbara på arbetsmarknaden som de skulle kunna vara. Även om lagen om en 
referensram för kvalifikationer från 2009 delvis säkerställde bättre anpassning, fanns det problem i genomförandet 
av lagen som gällde omfattning, tidsåtgång och bristande information.

Så gjordes revisionen

119. Det nationella revisionsorganet baserade sin effektivitetsrevision på följande granskningsfrågor:

 ο Vilken är den flamländska regeringens allmänna politik i fråga om anpassning av utbildning till 
arbetsmarknaden?

 ο Är utbildningsutbudet inriktat på arbetsmarknadens behov?

 ο Är utbildningarnas innehåll inriktat på vad studenterna behöver veta och kunna göra för att utöva ett 
yrke?

120. Revisionen presenterar problem och strategier i fråga om anpassning, och lyfter fram två aspekter som 
berör fastställandet av undervisningsämnen vid de större gymnasieutbildningsanstalterna, liksom planering och 
innehåll. Revisionsorganet utgick från regler och förordningar, officiella dokument och administrativa handlingar 
för sin revision. Det granskade undervisningsplanerna för 2007–2010, 2010–2014 och 2014–2015. Granskningsteamet 
bestod av två personer som intervjuade personal vid utbildningsministeriet, organet för kvalitetssäkring av 
utbildning och yrkesutbildning, utbildningsinspektionen, organet för utbildningstjänster och sju 
sysselsättningssektorer.
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

Den flamländska utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken

121. Den flamländska politiken för anpassning av utbildningssystemet till arbetsmarknaden består av flera 
delar: handlingsplanen om naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (kallad STEM), den 
flamländska kvalifikationsstrukturen, arbetsplatsförlagt lärande, förena studier och arbete, förbättra 
yrkesutbildningen, yrkesutbildningspelaren (beroepskolom) och de regionala teknikcentrumen. STEM-
handlingsplanen har hittills gett begränsade resultat. För att reformera gymnasieutbildningen började den 
flamländska regeringen undersöka utbildningsutbudet. I en policykommentar om utbildning 2009–2014 belystes 
specifika brister och anpassningsproblem i gymnasieutbildningen och den högre utbildningen i förhållande till 
arbetsmarknaden.

Den flamländska regeringens roll

122. Den flamländska regeringen kan inrätta nya utbildningar för att möta sociala, utbildningsmässiga eller 
tekniska utvecklingar och arbetsmarknadens behov. Regeringen fastställer förfarandena och kriterierna för 
godkännande av nya utbildningar utifrån de behov som föreligger, och förslag läggs fram för en kommitté 
bestående av offentliga företrädare och experter. Revisorerna konstaterade dock att det ofta saknades tydliga 
kriterier. Det finns regler för hur utbildningar ska skapas och ändras, men det saknas bindande regler för hur 
föråldrad utbildning ska hanteras. Två typer av kvalifikationer definieras: yrkesmässiga respektive 
utbildningsmässiga.

Förfarande och lagstiftning

123. Alla arbetsmarknadsaktörer kan lägga fram förslag på nya utbildningar till valideringskommittén. 
Regeringen beslutade 2006 att utvärdera gymnasieutbildningen genom att undersöka alla utbildningsinriktningar 
för att uppdatera och rationalisera det befintliga kursutbudet. Det upprättades en huvudplan för reformering av 
gymnasieutbildningen som byggde på de europeiska nyckelkompetenserna och innehöll nya utbildningar med 
uppdaterat innehåll för att förbättra anpassningen, och där utbildningstyper ersattes med utbildningsområden 
samtidigt som betygsstrukturen behölls. Den nuvarande lagstiftningen är utformad för att inrikta nya utbildningar 
på arbetsmarknaden. Revisionsorganet konstaterade dock att det fortfarande var få kurser som på ett framgångsrikt 
sätt hade inriktats på arbetsmarknaden. De fann också att den flamländska regeringen erbjöd få incitament för 
tillhandahållandet av sådana utbildningar. I framtiden kommer utbildningskvalifikationer att baseras på specifika 
slutkvalifikationer och yrkesmässiga kvalifikationer så att skolor och läroanstalter inte erbjuder utbildningar som 
arbetsmarknaden inte efterfrågar.

124. Revisionsorganets slutsats var att arbetsmarknadssektorerna i allmänhet är nöjda med kvaliteten på den 
arbetsmarknadsinriktade utbildningen, med dess enstaka kvalitativa brister, och att det framför allt saknades 
gymnasieutbildade tekniker.

125. Den flamländska regeringen ville förbättra anpassningen till arbetsmarknaden genom att fullt ut 
genomföra lagen om kvalifikationsstrukturen från 2009, som ändrades 2011, och genom att tillämpa STEM-
handlingsplanen, som förväntas ge bättre resultat på längre sikt. Hittills har dock genomförandet av lagen gått 
långsamt och den orsakar fortfarande problem trots att den har ändrats.
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Rekommendationer

 ➤ Den flamländska regeringen och administrationen bör fortsätta undersöka utbildningar för att få en klar bild av 
om de är relevanta för den aktuella arbetsmarknaden.

 ➤ Regeringen bör uppdatera eller lägga ner föråldrade utbildningar.

 ➤ Det bör införas ett reglerat system för att säkerställa att skolor lägger ner arbetsmarknadsinriktade utbildningar 
som inte uppfyller arbetsmarknadens krav och uppmuntra skolor att erbjuda den utbildning som efterfrågas.

 ➤ Det bör antas rättsliga regler för kvalifikationer som omfattar ett brett spektrum.

 ➤ Utbildningspersonal bör involveras i ett tidigare skede när yrkesmässiga kvalifikationer ska skapas.

 ➤ Regeringen bör kontrollera användningen av deskriptorer för de slutliga kvalifikationerna.

 ➤ Regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa att relevansen hos yrkesmässiga kvalifikationer framgår på 
lämpligt sätt.

 ➤ De profiler för yrkesmässig kompetens som godkänns av den flamländska regeringen måsta vara kompletta och 
motsvara behoven.

Offentliggörande och uppföljning

126. Granskningsrapporten presenterades för det flamländska parlamentet och offentliggjordes i november 
2014. Rapporten och pressmeddelandet finns på det nationella revisionsorganets webbplats (www.rekenhof.be).

127. Utbildningsministern ställde sig bakom rapporten och frågade vad revisionsorganet anser om att det är 
oklart hur den kompetensorienterade metoden och deskriptorelementen kan tillämpas för personlig utveckling, 
och undrade om arbetsmarknadens parter bör involveras tidigare när yrkesmässiga kvalifikationer upprättas. Hon 
pekade även på behovet av en helhetssyn när utbudet av utbildningsalternativ ändras.

Förväntad effekt

128. De genomförda rekommendationerna förväntas bidra till att utbildningssystemet bättre anpassas till 
arbetsmarknadens behov. I framtiden kommer slutkvalifikationer och yrkesmässiga kvalifikationer att framgå tydligt 
i undervisningsplanerna. Den här kompetensinriktade metoden har också risker, och det är oklart hur den passar 
ihop med utbildningsväsendets bredare uppdrag när det gäller samhällelig och personlig utveckling.

http://www.rekenhof.be
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Bulgariens nationella revisionsorgan

Сметна палата на Република България

Revision av övervakning av 
universitetsutbildades karriärutfall och migration

Översikt

129. Granskningsrapporten handlar om ändamålsenligheten hos arrangemang för övervakning av 
universitetsutbildades karriärutfall och migration.

130. Resultatet av övervakningsåtgärder bedömdes mot följande kriterier:

 ο Tydliga regler för uppföljning av universitetsutbildades karriärer.

 ο Ett system för karriäruppföljning.

 ο Förutsättningar för övervakning av migrationsprocesser.

 ο Den faktiska övervakningen av dessa processer bland personer med examen från högre utbildningar.

Så gjordes revisionen

131. Revisionen omfattade perioden från den 1 januari 2013 till den 31 december 2015 och gällde de åtgärder 
som olika statliga organ och institutioner hade vidtagit för att övervaka universitetsutbildades karriärutfall och 
migrationsprocesser.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

132. Ett antal dokument på EU-nivå och nationell nivå handlar om behovet av att samla in information om 
universitetsutbildades karriärutfall. De nuvarande rättsliga instrumenten fastställer i princip att de olika organ som 
har i uppdrag att genomföra högre utbildning och sysselsättningspolitik ska samarbeta genom att utbyta 
information, men de anger inga förfaranden eller ansvarsområden i fråga om insamling, kontroll, analys och 
bedömning av uppgifter om utexaminerade.
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133. Universiteten har infört system för att spåra och övervaka de universitetsutbildades karriärer. Vid de allra 
flesta universiteten är insamlingsmetoderna och uppgiftskällorna inte tillräckligt tillförlitliga, vilket gör att de 
insamlade uppgifterna inte är fullständiga eller uppdaterade.

134. Systemet för rangordning av universitet i Bulgarien är ett tillförlitligt verktyg för övervakning av 
utexaminerades karriärer eftersom det använder data från objektiva och centraliserade källor. Det finns 
begränsningar för uppföljningen av vissa kategorier utexaminerade: de som tar examen utomlands, de som inte 
betalar till socialförsäkringssystemet och de som är arbetslösa men inte registrerade hos arbetsförmedlingen.

135. Eftersom uppgifterna från rangordningssystemet är tillförlitliga kan det tryggt användas av utbildnings- 
och vetenskapsministeriet för beslut om finansiering av utbildning och antagningspolicyn, men så skedde inte 
under den granskade perioden. Ministeriet kopplade 2016 samman antagning till universitet och finansiering med 
karriärutfall, vilket stärkte rangordningssystemets roll i det här avseendet.

136. Europaparlamentet och kommissionen har betonat de allvarliga problem som asymmetrisk rörlighet och 
kompetensflykt innebär för medlemsstaterna och understrukit behovet av att hantera frågan på både nationell nivå 
och EU-nivå. Bulgariens politik för förvaltningen av migrationsprocesser bland utexaminerade är inriktad på två 
huvudområden – att övertala bulgarer som har lämnat landet att återvända hem och att attrahera högutbildade 
utlänningar till landet – och formuleras i ett antal strategidokument.

137. Åtgärderna för att övervaka universitetsutbildades karriärutfall och migration är inte ändamålsenliga 
eftersom

 ο politiken när det gäller högutbildade arbetstagares migration är extremt uppsplittrad,

 ο de organ som ska förvalta migrationsprocesser saknar tydliga mål, specifika åtgärder eller specifika 
ansvarsområden för spårningen av utexaminerades karriärer,

 ο insamlingen och analysen av information om arbetstagares migration är dåligt reglerad på nationell 
nivå,

 ο systemen för övervakning av utexaminerades migration är otillförlitliga både nationellt och inom de 
berörda avdelningarna.

138. Trots vissa brister har systemet för rangordning av universitet i Bulgarien visat sig vara mycket 
ändamålsenligt för att övervaka universitetsutbildades karriärutfall på nationell nivå.
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Rekommendationer

139. Revisionen utmynnade i följande rekommendationer:

Ministern för arbetsmarknads- och socialpolitik bör

 ➤ göra en konsekvensanalys av politiken för förvaltning av migrationsprocesser bland högutbildade 
arbetstagare och behovet av att ändra politiken,

 ➤ analysera

 ο kännetecknen och begränsningarna när de gäller den tillgängliga informationen om migrationen 
bland högutbildade arbetstagare och de tänkbara sätten att övervinna begränsningarna,

 ο möjligheterna att inrätta en mekanism för insamling, utbyte och konsolidering av information om 
migrationen bland högutbildade arbetstagare, oavsett om de är bulgarer eller utlänningar, och 
fastställa en logisk koppling,

 ➤ upprätta lagstiftning om inrättandet av en särskild enhet eller struktur som ansvarar för insamling 
och analys av information om arbetskraftsmigrationsprocesser i Bulgarien,

 ➤ inrätta ett nationellt system för övervakning av arbetskraftsmigrationsprocesser, bland annat av 
universitetsutbildades migration,

 ➤ förhandla om en lämplig mekanism för att dela information om arbetskraftsmigration mellan 
ministerier och avdelningar mot bakgrund av den nya kompetensagenda för Europa som antogs av 
kommissionen 2016 och Europaparlamentets resolution (2015/2281(INI).

Ministern för utbildnings- och vetenskapsfrågor bör

 ➤ se över indikatorerna i handlingsplanen för genomförande av strategin för utveckling av högre 
utbildning i Bulgarien,

 ➤ fastställa de specifika kännetecknen och målen för en nationell färdplan om utbildning för en karriär, 
och indikatorer för övervakning av genomförandet av den,

 ➤ upprätta lagstiftning om funktionen hos systemet för rangordning av universitet i Bulgarien för att 
säkerställa att driften av det är tillräckligt stabil och tillförlitlig,

 ➤ förbättra funktionerna i registret över Apostille-intyg för att utvidga dess kapacitet att sortera och ta 
fram de uppgifter som behövs för att utforma politik,

 ➤ inom ramen för den interministeriella kommittén om utbildningsfrågor och bulgarer som bor 
utomlands, övervaka genomförandet av utbildningspolitiken när det gäller bulgariska 
befolkningsgrupper och enskilda utanför landet beträffande resultatet av åtgärder för att uppmuntra 
personer med rötter i Bulgarien att fortsätta sin utbildning vid bulgariska universitet, och på så sätt 
bedöma åtgärdernas effekter,

 ➤ bistå ministern för arbetsmarknads- och socialpolitik med de analyser som nämns i punkt 1 och 2 
ovan.
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Offentliggörande och uppföljning

140. Granskningsrapporten antogs genom ett beslut av Bulgariens revisionsorgan den 24 april 2017, 
överlämnades till nationalförsamlingen och blev föremål för ett pressmeddelande. Den presenterades den 31 maj 
2017 vid ett seminarium om Europa 2020 i Malta.

141. Uppföljningskontroller av rekommendationerna kommer att göras när tidsfristen för genomförande av 
dem har gått ut (april 2018).

Förväntad effekt

142. Revisionen förväntas öka ändamålsenligheten hos de insatser som görs för att övervaka 
universitetsutbildades karriärutfall och migration och stödja de berörda myndigheterna.
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Tysklands federala revisionsorgan

Bundesrechnungshof

Stöd till ungdomar med kompetensunderskott

Översikt

143. Tysklands federala arbetsförmedling ger råd och ekonomiskt stöd till personer som söker arbete eller 
utbildning i Tyskland och anvisar platser som kan passa dem. Den är en självständig offentlig byrå som finansieras 
med bidrag från arbetsgivare och arbetstagare och får bidrag och ersättningar från den federala budgeten.

144. Ny lagstiftning infördes 2011 som gjorde det möjligt för den federala arbetsförmedlingens lokalkontor att 
ge bidrag till arbetsgivare som ger ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden 
introduktionsutbildning (Einstiegsqualifizierung). Syftet med utbildningen är att ge ungdomar med lämpliga 
kvalifikationer en grund för att förvärva yrkesmässiga färdigheter. Tanken är att utbildningen ska ge målgruppen en 
inkörsport till yrkesutbildning på företag. Det ekonomiska stödet är även tänkt att ge arbetsgivare incitament att 
erbjuda internutbildning och därigenom höja företagets utbildningskapacitet.

145. Tysklands nationella revisionsorgan har behörighet att granska den federala arbetsförmedlingen. 
Revisorerna undersökte om den nya lagstiftningen hade visat sig vara ändamålsenlig och identifierade samtidigt 
problem med stödet.

146. Mellan 2011 och 2015 gav de lokala arbetsförmedlingarna stöd med totalt närmare 174 miljoner euro för 
introduktionsutbildning – i genomsnitt omkring 35 miljoner euro per år.

Så gjordes revisionen

147. De främsta revisionsobjekten var den federala arbetsförmedlingen och fem arbetsförmedlingar i fyra 
delstater (förbundsländer).

148. Granskningsteamet valde ut lokala arbetsförmedlingar per region och antal beviljade stöd. Teamet 
granskade ett urval av stöden. Revisorerna kontrollerade även it-processer och statistiska data, och intervjuade 
specialister och förvaltningspersonal vid de lokala arbetsförmedlingarna.
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149. Under totalt 154 arbetsdagar samlade teamet in bevis på fältet.

150. Det var en grundlig revision av åtgärder som finansierades 2013 och 2014, och revisionen gjordes i juni 
och juli 2015. Granskningsteamet undersökte om de lokala arbetsförmedlingarna

 ο noggrant hade kontrollerat arbetsgivarnas ansökningar om stöd för att betala lön till lärlingar,

 ο hade gett ungdomarna lämplig handledning under introduktionsutbildningen,

 ο hade övervakat om stödet var framgångsrikt.

151. Revisorerna undersökte även i vilken utsträckning den federala arbetsförmedlingen hade utövat tillsyn 
över de lokala arbetsförmedlingarnas stöd till introduktionsutbildning.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

152. Ansökningsförfarande

 ο I nästan vart tionde undersökt fall bedömde den lokala arbetsförmedlingen inte om kriterierna för 
stöd till introduktionsutbildning var uppfyllda, eller också gjordes bedömningen inte i rätt tid. I några 
fall överensstämde profilen hos de personer som fick stöd inte helt med utbildningsmålet, eller så 
hade personerna redan avslutat en yrkesutbildning utomlands.

 ο I hälften av de undersökte fallen saknades giltiga, juridiskt obligatoriska så kallade integrationsavtal. 
I ytterligare 26 % av de undersökta fallen specificerade förmedlingarna inte i ett giltigt 
integrationsavtal att stöd till introduktionsutbildning var en av de förmåner som erbjöds.

 ο Stöd till introduktionsutbildning är en diskretionär förmån. I samtliga undersökta fall finansierade 
förmedlingarna introduktionsutbildning med det högsta beloppet och under den längsta tillåtna 
perioden på tolv månader. Inte i något fall fanns det några bevis för varför det högsta beloppet var 
nödvändigt.

 ο I några fall fick de lärlingar som fick stöd för introduktionsutbildning samtidigt ta del av andra 
åtgärder för att hjälpa dem hitta jobb. I några fall tillhandahöll samma arbetsgivare båda åtgärderna, 
vilket innebär att arbetsgivaren fick förmåner inom båda. Det är dock inte tillåtet att finansiera två 
heltidsåtgärder samtidigt.
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153. Handledning från lokala arbetsförmedlingar

I hälften av de introduktionsutbildningsprogram som pågick minst tre månader kontaktade förmedlingarna inte 
lärlingarna. I mer än en fjärdedel av fallen kontaktade de inte heller arbetsgivaren.

154. Uppföljning

Den organisation som tar emot stöd har juridisk skyldighet att lämna intyg om vilka färdigheter och kunskaper som 
har lärts ut. I de allra flesta fall där introduktionsutbildningen inte följdes av yrkesutbildning lämnades inga intyg. 
I några fall hade arbetsförmedlingarna inga kopior av de intyg som lämnats.

Rekommendationer

155. Ansökningsförfarande

 ➤ Innan något stöd godkänns måste de lokala förmedlingarna ha ett personligt möte med den blivande 
lärlingen för att verifiera de rättsliga kraven och dokumentera utfallet. När den federala 
arbetsförmedlingen utövar tillsyn över de lokala förmedlingarna måste den säkerställa att dessa 
noggrant kontrollerar att alla stödvillkor är uppfyllda innan de finansierar introduktionsutbildning. 
Förmedlingarna ska säkerställa att blivande lärlingar passar för det yrke som de vill utbilda sig till.

 ➤ De lokala förmedlingarna bör förbättra sina administrativa rutiner och, i enlighet med lagen, ingå 
integrationsavtal med alla personer som ansöker om utbildning. Integrationsavtalen ska beskriva 
målen och ange vad som förväntas av både förmedlingen och de blivande lärlingarna, liksom de 
förmåner som ska tillhandahållas.

 ➤ Den federala arbetsförmedlingen bör se till att alla förmedlingar utövar sin bestämmanderätt med 
gott omdöme. Det innebär att de bör få närmare information om sin skyldighet att tillämpa gott 
omdöme i arbetet, vad det innebär att göra det och om sin skyldighet att förvalta anslagen med 
omsorg. Den federala arbetsförmedlingen måste även förebygga oriktig dubbelfinansiering.

156. Handledning från lokala arbetsförmedlingar

Förmedlingarna bör handleda lärlingar och arbetsgivare mer under introduktionsutbildningen än hittills för att 
undvika avhopp, och hjälpa lärlingar att hitta yrkesutbildning efteråt.

157. Uppföljning

Informationen om de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under introduktionsutbildningen bör utnyttjas 
bättre när lärlingarna senare får hjälp att hitta en anställning.
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Offentliggörande och uppföljning

158. Den slutliga granskningsrapporten offentliggjordes på Tysklands nationella revisionsorgans webbplats 
den 13 juli 2017 (https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Tysklands nationella revisionsorgan förbehåller sig rätten att kontrollera om den federala 
arbetsförmedlingen och de lokala förmedlingarna genomför stödet korrekt.

Förväntad effekt

Lokala arbetsförmedlingar förväntas erbjuda lämpligt och kostnadseffektivt stöd för introduktionsutbildning. Den 
federala arbetsförmedlingen förväntas, som en del av sin tillsyn, säkerställa att stödet genomförs korrekt. Målet är 
att stöd till introduktionsutbildning verkligen ska fungera som en inkörsport till yrkesutbildning på företag för 
lärlingar som har svårt att hitta jobb.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Frankrikes revisionsorgan

Cour des comptes

Ungdomars tillträde till sysselsättning – skapa 
möjligheter och anpassa statligt stöd

Översikt

160. Den franska arbetsmarknadens struktur gör att ungdomar är särskilt missgynnade och arbetslösheten 
i den gruppen är dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. Det tar längre tid för dem att hitta ett fast arbete, 
de lever oftare under osäkra arbetsförhållanden och med ofrivilligt deltidsarbete, och andelen fattiga är hög. I flera 
årtionden har många olika aktörer genomfört ett antal åtgärder för att åtgärda situationen, däribland ekonomiskt 
stöd till företag som anställer ungdomar, stöd från den franska arbetsförmedlingen och tillgång till utbildning.

161. Det här statliga stödsystemet kostade 10,5 miljarder euro 2015 och kostnaderna ökar, men resultaten 
i form av tillträde till långsiktig sysselsättning motsvarar inte de uppsatta målen eller de mobiliserade resurserna.

Så gjordes revisionen

162. Revisionen gjordes tillsammans med Frankrikes regionala revisionsorgan. Revisionsobjekten var de 
franska ministerierna med ansvar för sysselsättning, nationell utbildning och högre utbildning, den franska 
arbetsförmedlingen samt andra organisationer som arbetar med företagande och jobb. Genomförandet av stödet 
analyserades i sju franska regioner, och internationella jämförelser gjordes med Tyskland, Schweiz, Danmark, 
Nederländerna och Förenade kungariket. Franska handelskammaren gjorde också en enkät där omkring tusen 
företagsledare gav sin syn på statligt stöd och ungdomsarbetslöshet.

163. Vid revisionen användes data om sysselsättningen för ungdomar mellan 15 och 25 år under perioden 
2010–2015 och den var inriktad på ändamålsenligheten och effektiviteten hos de åtgärder som vidtagits för att 
främja ungdomssysselsättning. Bland annat analyserades sysselsättningsstatistik, budgetanslag och fullgörande av 
kontrakt, och enskilda personer intervjuades.
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

164. Ungdomars tillträde till sysselsättning har försämrats både när det gäller kvantitet och kvalitet. De ställs 
inför allt större svårigheter, vilket leder till högre arbetslöshet och till att deras kvalifikationer inte motsvarar deras 
jobb, som ofta är osäkra.

165. Svårigheterna är betydligt större för ungdomar som saknar erkända kvalifikationer, som är 
långtidsarbetslösa eller har migrerat till Frankrike, och för dem som lever i de mest missgynnade områdena i tätorter 
och på landsbygden. Politiken för att främja ungdomssysselsättning bör därför i första hand inriktas på dessa 
grupper. Arbetsmarknadens två sidor, det vill säga att de som har jobb skyddas medan andra erbjuds kortsiktiga 
och osäkra anställningar, missgynnar nykomlingar jämfört med dem som redan arbetar. Effektiviteten hos statligt 
stöd till unga arbetssökande varierar betydligt beroende på vilket politiskt instrument som används; effekterna av 
intensiva och kortsiktiga metoder är större än vid långsiktigt stöd som tillhandahålls av statliga organisationer.

166. Statligt stöd bör i första hand ges till de politiska instrument som har visat sig vara mest ändamålsenliga, 
och samordningen mellan de många aktörerna vid stöd till ungdomssysselsättning bör förbättras. Nationella 
stödordningar utarbetas ofta utan hänsyn till ungdomars verkliga behov, eller till erfarenheter från tidigare 
stödordningar, och det har tagits fram för många stödordningar. De olika regionala aktörerna måste slå ihop sina 
ansträngningar och arbeta mer ändamålsenligt tillsammans samt förbättra uppföljningen av unga arbetslösa. 
Resultat beaktas inte tillräckligt när stödordningar utformas och resurser fördelas, och finansieringen till 
förmedlingar bör baseras på resultatet av det stöd de har infört och karaktären på deras målgrupper.

Rekommendationer

167. Revisionsorganet gav ut följande två riktlinjer:

 ➤ Koncentrera statligt stöd mer på de ungdomar som har svårast att få tillträde till arbete.

 ➤ Prioritera snabb respons och intensivåtgärder.

168. Dessutom lämnades följande tolv rekommendationer:

 ➤ Gör subventionerade kontrakt kortare.

 ➤ Gör det enklare att gå från subventionerade kontrakt till utbildning som leder till kvalifikationer.

 ➤ Omfördela gradvis budgeten för subventionerade kontrakt till mer intensiva stödprogram.

 ➤ Inför en närvarokontroll i program där bidrag betalas ut.

 ➤ Inrätta ett enda gemensamt organ för varje program, som påminner om det som redan finns för 
ungdomsgarantin, som beslutar om ungdomar ska antas och följas upp.

 ➤ Rationalisera och förbättra förvaltningen av lokala sysselsättningskontor genom att slå samman 
funktioner för administration, ekonomi och projektförvaltning.
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 ➤ Upprätta ett flerårigt kontrakt för varje lokalt sysselsättningskontor med mål och en ram för 
resultatutvärdering.

 ➤ Placera ungdomar i program utifrån en uppsättning gemensamma kriterier.

 ➤ Skapa ett sätt att följa individers framsteg och programmens resultat med hjälp av en gemensam 
identifierare.

 ➤ Minska antalet stödprogram och förenkla deras innehåll.

 ➤ Ge operatörer större frihet att använda sina resurser och organisera stödets innehåll i utbyte mot 
resultatbaserad ersättning.

 ➤ Underlätta tillgång till utbildning för ungdomar som söker jobb.

169. Generellt rekommenderade revisionsorganet att man bör prioritera ner subventionerade kontrakt, som 
leder till dödsvikseffekter inom både privat och offentlig sektor, och i större utsträckning använda traditionella 
former av varvad utbildning.

Offentliggörande och uppföljning

170. Rapporten offentliggjordes i september 2016. Ett pressmeddelande publicerades den 5 oktober 2016. Det 
kan läsas på revisionsorganets webbplats https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people

171. Uppföljningen av revisionsorganets rekommendationer kommer att göras i slutet av 2017.

Förväntad effekt

172. Att de franska stödordningarna för ungdomssysselsättning rationaliseras och förvaltas bättre så att de 
franska ungdomar som ska komma in på arbetsmarknaden i framtiden kan ges bättre ekonomiska och sociala 
utsikter.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
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Italiens revisionsorgan

Corte dei Conti

Revision av det nationella projektet 500 ungdomar 
för kultur

Översikt

173. Den 6 december 2013 godkände ministeriet för kulturarv och turism ett särskilt program för att utveckla 
inventeringen, katalogiseringen och digitaliseringen av kulturarvet. En tredelad utbildningsplan utarbetades och 
var klar att genomföras när 500 ungdomar hade valts ut till en ettårig utbildning inom området.

174. Projektet hade därigenom två syften. Det första var att råda bot på ungdomsarbetslösheten, i linje med 
Europeiska unionens rekommendation från den 22 april 2013, och det andra att skydda, förbättra och återuppliva 
kulturarv som riskerar att förstöras, och att stärka turistindustrin med hjälp av medel som anslagits till nödåtgärder.

175. Planen bestod av tre olika nationella projekt. Det första kallades Territory: excellence och gällde 
återgivning online av kultur- och turiststigar med monument, arkeologiska platser, arkitektur och samlingar. Det 
andra hade fått namnet Great war and peace processes: places and content och erbjöd kurser online om platser och 
historiska berättelser som ingår i det kollektiva minnet av första världskriget. Det tredje projektet 
i utbildningsprogrammet handlade om immateriellt kulturarv och var inriktat på audiovisuella källor.

176. Det italienska ministeriet för kulturarv och turism anslog 2,5 miljoner euro till genomförandet av 
projektet 500 ungdomar för kultur för budgetåret 2014, vilket kompletterades med medel från EU:s budget.

177. Vid revisionen kontrollerades planeringsaspekter, kriterier för projekturval, förfaranden för valet av 
praktikanter, procedurer, utbildningsprogrammens genomförandestatus (ur ett tidsmässigt, finansiellt och 
redovisningsmässigt perspektiv) och åtgärdernas förvaltningsmässiga effekter.

Så gjordes revisionen

178. Revisionen inriktades på det val av praktikanter som hade gjorts av ministeriet för kulturarv och turism, 
och på de aktiviteter som genomförts när det gällde katalogiseringen och digitaliseringen av kulturarv som håller 
på att förstöras.
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179. Revisionsmetoden innebar framför allt dokumentgenomgång och analyser. Den Magistrato som 
ansvarade för revisionen skickade två noter till ministeriet för kulturarv och turism för att fråga om de olika 
aktiviteter som genomfördes, de förfaranden som användes, tidsplaneringen av de olika faserna och användningen 
av de tillgängliga medlen.

180. Eftersom utbildningen ägde rum över hela landet var den främsta kontaktpunkten för det 
kontradiktoriska förfarandet ministeriets avdelning för central administration och det tillhörande centrala 
budgetkontoret (ekonomi- och finansministeriets externa redovisningskontor) nära ministeriet för kulturarv och 
turism.

181. Granskningsteamet bestod av Magistrato och fem tjänstemän.

182. Den finansiella revisionen och effektivitetsrevisionen utfördes mellan april 2016 (när den första noten 
skickades till ministeriet för kulturarv och turism) och oktober 2016, och gällde perioden 2013–2015.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

183. Programmet fick flera positiva effekter.

184. Projekten valdes ut i enlighet med målen om att utbilda ungdomar och öka det digitala arvet. Den 30 
april 2016 fanns det flera inventarieförteckningar, kataloger och digitaliserade poster i de tre centrala institutens 
databaser. Instituten ansåg att programmet var användbart och gjorde att de kunde sätta igång avbrutna initiativ 
igen.

185. Generellt var deltagarnas utvärderingar mycket positiva. Kursen fick högsta betyg av 119 av 140 
praktikanter.

186. Å andra sidan handlade den mest relevanta kritiken om svårigheten att hantera urvalet av praktikanter, 
vilket bland annat illustrerades av det höga antalet praktikanter som lämnade programmet och ersattes. De främsta 
orsakerna till detta var de låga stöden som betalades ut, att personen hade fått en plats utanför hemregionen eller 
bristen på stabilitet.

187. En annan kritik gällde att projekten gick långsamt framåt på grund av alltför byråkratiska förfaranden. 28 
av 144 projekt var mindre än halvfärdiga den 30 juni 2016 när de skulle ha varit klara.

188. De berörda aktörerna gav skriftlig återkoppling och klagade på bristen på utrustning (eller att den var 
föråldrad), avbrott i finansieringen, för kort tid för att slutföra komplexa uppgifter, organisatoriska luckor, ökad 
arbetsbörda och personalbrist.

189. Från ett redovisningsperspektiv gjordes stora besparingar, eller 18,5 % av det anslagna beloppet, som 
i sin helhet skulle ha kunnat användas till att utbilda fler ungdomar.
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Rekommendationer

190. I framtiden bör sådana här program

 ➤ undersöka alla möjligheter på den privata arbetsmarknaden,

 ➤ förbättra deltagarnas färdigheter,

 ➤ kartlägga turistrutter och kulturella rutter,

 ➤ ingå överenskommelser med regionerna när programmen är klara för att skapa nya innovativa 
företag.

Offentliggörande och uppföljning

191. Rapporten godkändes av effektivitetsrevisionens centrala avdelning den 29 september 2016.

192. Den offentliggjordes och publicerades på webbplatsen, och skickades till parlamentet och regeringen 
den 7 oktober 2016. Det fanns även ett pressmeddelande.

193. Italiens Corte dei conti fick uppföljning från myndigheterna i april 2017. Den enda relevanta punkten 
gällde möjligheten att i framtiden föra upp de unga praktikanterna på en yrkesförteckning över kulturarvsexperter.

Förväntad effekt

194. Rapporten och rekommendationerna bör förbättra ungdomsutbildningspolitiken, tidsplaneringen av 
projektens genomförande, incitamenten för stödmottagare och kopplingen till arbetsmarknaden och på så sätt 
vara till hjälp vid liknande projekt i framtiden.
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Litauens nationella revisionsorgan

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Rapport om offentlig revision: Utnyttja 
möjligheter till yrkesutbildning

Översikt

195. Yrkesutbildningspolitik och uppfyllandet av arbetsmarknadens behov av arbetskraft är viktiga faktorer 
för statens konkurrenskraft och långsiktiga välmående.

196. År 2014 valde endast 33 % av ungdomarna i Litauen en yrkesutbildning (genomsnittet i EU är 50 %), 
medan andra valde att avsluta sin allmänna utbildning och därefter genast ansöka till högre 
utbildningsinstitutioner, eller gå in på arbetsmarknaden utan yrkesutbildning. Omkring 22 % av befolkningen var 
anställd utan att ha intyg på en kvalifikation.

197. Under EU:s stödperiod 2007–2013 riktades mest uppmärksamhet och finansiering till tre områden med 
yrkesutbildningsverksamhet: utbildningsinfrastruktur, förbättring av undervisningspersonalens kvalifikationer och 
uppdatering av utbildningsinnehållet. Yrkesutbildningens attraktivitet och kvalitet avgörs av den här 
kombinationen.

198. Mellan 2012 och 2015 öppnade totalt 42 centrum för praktisk utbildning inom olika sektorer i Litauen, och 
118 miljoner euro investerades i dem. Centrumen inrättades vid 33 av 74 yrkesutbildningsinstitutioner (45 %) och 
utrustades med den senaste utrustningen för praktisk utbildning för att utbilda vem som helst av landets invånare 
som vill förvärva en färdighet eller utveckla sina kvalifikationer. Det beslutades att ge yrkesutbildare tekniska 
färdigheter, vilket är en viktig del av arbetet i en ny praktisk yrkesutbildningsbas, och därför fick de praktisera i olika 
affärsdrivande företag.

199. För att säkerställa att de tjänster som utbildningsanstalterna erbjuder uppfyller arbetsmarknadens krav 
och är flexibla investerade man i formulering av kvalifikationer och uppdatering av yrkesutbildningarnas innehåll, 
vilket ledde till tio nya kvalifikationsnormer, 60 modulära yrkesutbildningsprogram och 14 sektorspecifika 
utbildningsverktyg. Institutionerna ska gå över till ett modulbaserat yrkesutbildningssystem senast 2021.

200. Den procentuella andelen ungdomar som studerar vid yrkesutbildningsanstalter och vuxna som deltar 
i program för livslångt lärande i Litauen är den lägsta i EU. Det gjorde att det nationella revisionsorganet ville 
analysera om investeringarna i yrkesutbildningar förbättrar deras kvalitet och gör dem attraktivare.
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201. Syftet med revisionen var att bedöma om skapandet av utbildningscentrum motsvarade 
arbetsmarknadens föränderliga behov, om de användes som planerat, om yrkesutbildningsprogrammen förnyades 
och om utbildningspersonalens tekniska färdigheter regelbundet uppdaterades.

Så gjordes revisionen

202. Objekten för den här revisionen var Litauens utbildnings- och vetenskapsministerium och centrumet för 
utveckling av kvalifikationer och yrkesutbildning.

203. Av de 33 yrkesutbildningsinstitutionerna valdes 18 (55 %), med 26 av landets 42 utbildningscentrum 
(62 %), ut för granskning. Cirka 400 studenter som utbildades vid centrumen och cirka 200 yrkesutbildare som 
arbetade där fick svara på en enkät, och företrädare för sju associerade företagsstrukturer och tre högskolor 
intervjuades.

204. Revisionen omfattade perioden 2012–2014 och data från 2015 användes också för konsekvensanalysen.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

205. Revisionen visade att utrustningen användes väldigt olika på de olika yrkesutbildningsinstitutionerna och 
inte alltid var tillgänglig för alla åldersgrupper. Nya kvalifikationsnormer, modulära yrkesutbildningsprogram och 
utbildningsverktyg var inte alltid konsekvent utformade och överensstämde ofta inte inbördes.

206. Totalt hade 118 miljoner euro investerats för att förbättra yrkesutbildningens infrastruktur, men vid 
omkring hälften av de granskade institutionerna hade antalet studenter i utbildningscentrumens första 
utbildningsprogram inte ökat under de två föregående åren.

 ο Resurserna vid 60 % av centrumen användes bara upp till fem timmar om dagen eftersom alla 
institutionerna inte började erbjuda nya yrkesutbildningsprogram, inga specifika mål hade fastställts 
för marknadsföringen av centrumens nya faciliteter och man hade inte tänkt ut lösningar på hur 
kurser för att utbilda nya studenter eller utbildare skulle finansieras.

 ο Det fanns ingen enhetlig metod för att fastställa avgifter för utbildningstjänster.

 ο Omkring 500 000 euro hade anslagits till utarbetandet av kvalifikationsnormer, men normerna 
tillämpades inte. Omkring 1 miljon euro hade anslagits till utarbetandet av modulära 
yrkesutbildningsprogram, men endast 24 av 60 hade registrerats och endast nio hade börjat testas vid 
yrkesutbildningsinstitutioner 2015. Det berodde på att det saknades en konsekvent process för att 
genomföra projekten, att dokumenten som beskrev kvalifikationsnormerna inte var heltäckande, att 
kvalifikationsnormerna inte hade bedömts i sin helhet innan de registrerades och att den aktuella 
lagstiftningen hade ändrats så att några program inte längre följde den.

 ο Endast ett fåtal yrkesutbildare deltog i projektaktiviteterna och utbildningen lades ner när projektet 
var avslutat.
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Rekommendationer

207. Revisionen utmynnade i ett antal rekommendationer till de båda granskade institutionerna, däribland 
följande:

 ➤ Utvärdera skälen till inköp av utbildningsutrustning och finansieringsanslag till renovering och hur de 
överensstämmer med arbetsmarknadens behov.

 ➤ Ge detaljerade rekommendationer om hur utbildningscentrumen kan utnyttjas mer ändamålsenligt.

 ➤ Fastställ avgifter som genererar inkomster.

 ➤ Se till att normer, program och verktyg överensstämmer, är konsekventa och registrerade.

 ➤ Fastställ krav för yrkesutbildningskommittéer och tidsfrister för förväntade resultat.

 ➤ Se över program i förhållande till ny lagstiftning och nya normer för att säkerställa att de är relevanta.

 ➤ Anordna utbildning för yrkesutbildare.

Offentliggörande och uppföljning

208. Granskningsrapporten offentliggjordes tillsammans med ett pressmeddelande den 28 februari 2016. Den 
finns på webbplatsen för Litauens nationella revisionsorgan, med sammanfattningar på engelska och litauiska. Det 
nationella revisionsorganet presenterade även revisionens resultat för de litauiska parlamentsutskotten för revision 
och för utbildning, vetenskap och kultur.

209. Det finns ett fastställt uppföljningsförfarande för att följa genomförandet av varje rekommendation.

Förväntad effekt

210. Om rekommendationerna genomförs korrekt kommer de att leda till att centrumen för praktisk 
utbildning används mer, att medel till förnyelse av utrustning kan genereras, att yrkesutbildningsprogrammen blir 
bättre anpassade till arbetsmarknadens behov, att yrkesutbildare får mer utbildning och till att den planerade 
ytterligare investeringen på uppskattningsvis 57 miljoner euro i utbildningscentrumens infrastruktur och 
uppdaterat utbildningsinnehåll kan användas bättre.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Storhertigdömet Luxemburgs revisionsorgan

Cour des Comptes du Grand-Duché de 
Luxembourg

Uppföljningsrapporter från 2011 och 2014 om 
åtgärder för att bekämpa arbetslöshet

Översikt

211. Revisionsorganets ursprungliga särskilda rapport gällde perioden 2006–2009 och offentliggjordes 2011. 
Revisionsmålet var att bedöma ungdomssysselsättningsåtgärderna tre år efter genomförandet, och särskilt stödet 
till anställningskontrakt och stödet till ett första anställningskontrakt som infördes med lagen av den 
22 december 2006.

212. Uppföljningsrapporten från 2014 omfattade perioden 2012–2014 och innehöll ett avsnitt om 
ungdomsgarantin. Eftersom ungdomsgarantin skulle lanseras i juni 2014 kontrollerade revisionsorganet om de 
berörda partnerna hade vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att lanseringen skulle bli ändamålsenlig.

213. Mellan 2007 och 2009 uppgick den statliga finansieringen av ungdomssysselsättningsåtgärder, det vill 
säga stödet till anställningskontrakt och stödet till ett första anställningskontrakt, till cirka 12,3 miljoner euro som 
betalades via sysselsättningsfonden.

214. Mellan 2012 och 2014 uppgick anslagen från den statliga intäkts- och kostnadsbudgeten till de här 
åtgärderna uppgick till cirka 68 miljoner euro.

215. Det främsta syftet med den särskilda rapport som offentliggjordes 2011 var att gå igenom de beslut och 
åtgärder som hade antagits i deputeradekammaren (Luxemburgs parlament) inom ramen för lagen av den 
22 december 2006 om bevarandet av arbetstillfällen och fastställandet av särskilda åtgärder för säkerhets- och 
miljöpolitik.

216. Ett mål för den så kallade 5611-akten var att se över lagstiftningen om åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning där huvudmålet var att öka åtgärdernas ändamålsenlighet när det gällde att fullt ut 
integrera ungdomar på arbetsmarknaden.

217. Förslaget till lagändringar innebar slutet på bruket att ge ungdomar tillfälliga anställningskontrakt i både 
offentlig och privat sektor. År 2006 var stödet till anställningskontrakt (offentlig sektor) och stödet till ett första 
anställningskontrakt (privat sektor) de enda ungdomssysselsättningsåtgärder som tillämpades.

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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218. Uppföljningsrapporten från 2014 offentliggjordes på begäran av deputeradekammaren. 
Deputeradekammararens ordförande informerade revisionsorganet om att utskottet för kontroll av 
budgetgenomförandet önskade att revisionsorganet skulle kontrollera vilka åtgärder som arbets- och 
sysselsättningsministeriet hade vidtagit som svar på iakttagelserna och rekommendationerna i den särskilda 
rapporten.

Så gjordes revisionen

219. De främsta revisionsobjekten var ministeriet för arbete, sysselsättning samt socialekonomi och solidarisk 
ekonomi och arbetsförmedlingen. Revisionsorganet intervjuade ledningen för båda organisationerna och 
analyserade de dokument som överlämnats för att identifiera, samla in och bekräfta den information som behövdes 
för att formulera iakttagelser och rekommendationer i de särskilda rapporterna.

220. Granskningsteamet bestod av revisionsorganets vice ordförande och tre revisorer.

221. Den första revisionen genomfördes mellan maj och oktober 2010. Uppföljningsrevisionen skedde mellan 
december 2013 och juni 2014.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

222. Vid revisionsorganets revision 2011 av ungdomssysselsättningsåtgärder konstaterades att det inte gick 
att dra några slutsatser av siffrorna eftersom det saknades uppgifter om de arbetssökandes anställbarhet efter 
åtgärderna. De behöriga myndigheterna sade att de saknade de nödvändiga verktygen för att bedöma åtgärdernas 
ändamålsenlighet. Vid sin revision 2014 konstaterade revisionsorganet att det inte hade gjorts någon uppdaterad 
bedömning av ungdomssysselsättningsåtgärder. Arbetet med att fastställa resultatindikatorer var bara 
i inledningsskedet.

223. Revisionsorganet noterade även att man använde ett samarbetsavtal för ungdomsgarantin, ett verktyg 
som inte hade använts sedan 2006 och endast hade tillämpats i pilotprojekt.

224. Revisionsorganet påpekade också att lanseringen av ungdomsgarantin 2014 skulle kunna göra 
personalbristen vid arbetsförmedlingen till ett ännu större problem, och innebära en större risk för att 
samarbetsavtalets mål inte uppnås.

Rekommendationer

225. I revisionsorganets rapport 2011 underströks behovet av ett bedömningssystem baserat på 
resultatindikatorer. Revisionsorganet anser att nya organisationers mål och resultat måste anges redan från början 
så att kampen mot arbetslöshet kan bedömas.
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226. Revisionsorganet rekommenderade även att en flerårig plan skulle införas för den nya enheten. Den 
skulle bilda ram för den allmänna politiken, strategiska val, aktiviteter och uppgifter på medellång sikt, samt för 
ekonomiska behov och personalbehov.

227. År 2014 upprepade revisionsorganet sina rekommendationer om behovet av att bedöma 
ungdomssysselsättningsåtgärder och rekommenderade att ändamålsenligheten hos åtgärder som stödet till 
anställningskontrakt och stödet till ett första anställningskontrakt skulle diskuteras nationellt och internationellt.

228. Den behöriga ministern skulle var skyldig att vid vissa datum, till exempel två år efter tillämpningen, 
informera deputeradekammaren om de antagna åtgärdernas kvantitativa (antal stödmottagare som hade 
undertecknat ett kontrakt av denna typ) och kvalitativa (antal stödmottagare som hade fått jobb) utveckling.

229. Revisionsorganet anser att åtgärder måste bedömas efter en viss tidsperiod så att eventuella 
korrigeringar kan göras eller åtgärden avbrytas om den inte har lett till de planerade resultaten.

Offentliggörande och uppföljning

230. De särskilda rapporterna om åtgärder för att bekämpa arbetslöshet presenterades för 
deputeradekammaren den 7 april 2011 respektive den 13 oktober 2014.

231. Rapporterna offentliggjordes därefter på revisionsorganets webbplats och pressmeddelanden 
publicerades.

232. Deputeradekammarens utskott för kontroll av budgetgenomförandet följer upp revisionsorganets 
särskilda rapporter och rapporterar om de åtgärder som myndigheterna har vidtagit som svar på revisionsorganets 
rekommendationer. Uppföljningsrapporten lades fram den 30 mars 2015.

233. I revisionsorganets kommande arbetsprogram ingår även en särskild rapport om ungdomsgarantin.
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Ungerns nationella revisionsorgan

Állami Számvevőszék

Samordnad revision av systemet för uppföljning 
av utexaminerade

Översikt

234. I Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 om modernisering av Europas system för högre 
utbildning underströks behovet av att kunna spåra utexaminerades sysselsättning för att mäta hur väl den högre 
utbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov. Europaparlamentet uppmanade medlemsstaterna att samla in 
och offentliggöra uppgifter som visar sambandet mellan kvalifikationer för olika yrken och 
anställningsmöjligheterna inom dessa yrken.

235. Flera dokument från Europaparlamentet och Europeiska kommissionen hänvisar till risken för 
kompetensflykt – särskilt i medlemsstater i de centrala, östra och södra delarna av Europa – som ett resultat av att 
allt fler nyutexaminerade väljer att arbeta utomlands. Det var orsaken till att de nationella revisionsorganen 
i Ungern, Rumänien och Bulgarien kom överens om att, inom nätverket för Europa 2020-strategin, göra en 
samarbetsrevision. Revisionen samordnades av Ungerns nationella revisionsorgan och var en effektivitetsrevision 
inriktad på ändamålsenlighet.

236. Målet för revisionen var att lyfta fram bra rutiner i system för uppföljning av utexaminerade och då 
särskilt uppföljning av karriärer för utexaminerade som arbetar i andra medlemsstater.

237. I Ungern gjordes revisionen av det nationella revisionsorganet och inriktades på strukturen och 
funktionen hos det system för uppföljning av utexaminerade (GCTS) som införts inom ramen för EU-upphandlingar. 
GCTS förser institutioner för högre utbildning med beslutsunderlag och återkoppling om kvaliteten på deras 
utbildningar och hur de används, och används även för att vägleda ungdomar i deras karriärval.

Så gjordes revisionen

238. Revisionen gällde perioden från den 1 januari 2011 till den 31 oktober 2015 och enheterna som 
granskades var ministeriet för mänskliga resurser, utbildningsmyndigheten och sex utvalda ungerska universitet.

239. Revisionen utfördes i enlighet med gällande revisionsstandarder och i enlighet med principerna för 
effektivitetsrevision. Vid utvärderingen av den information och de dokument som behövdes för att besvara 
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granskningsfrågorna tillämpades följande processer: observation, formulering av frågor (begäran om information), 
jämförelse och analys. Revisionen gjordes genom att svaren på frågorna utvärderades med hjälp av uppgifter från 
intyg och med hänsyn till de lagbestämmelser som gällde under den granskade perioden.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

240. Det ungerska systemet för uppföljning av utexaminerade (GTCS) består av två nivåer. Den centrala 
enheten organiserar insamlingen, integrationen och analysen av data från hela landet, upprättar en databas, 
utarbetar metoden och ger institutionerna stöd. Institutionerna för högre utbildning samlar in och analyserar 
enskilda data och utarbetar rapporter till den centrala enheten.

241. Det decentraliserade systemet kan tillhandahålla data om karaktären på de utexaminerades arbete och 
ger universiteten möjlighet att infoga egna frågor i frågeformuläret. Decentraliseringen ökar motivationen att 
underhålla systemet och använda de mottagna uppgifterna, och det har även resulterat i olika exempel på bra 
rutiner.

242. I Ungern används data från GCTS för beslutsfattandet både på regeringsnivå och vid universiteten. Det 
online-informationssystem som upprättats på grundval av GCTS-data ger detaljerad information om utsikterna till 
anställning efter examen till studenter som förbereder inträdesprov till universitet och högskolor. Många människor 
besöker webbplatsen med den här informationen.

243. Samtliga institutioner för högre utbildning som omfattades av revisionen uppnådde eller överskred det 
antal deltagare som använde data från systemet. Fyra institutioner uppnådde även målet att 90 % av de 
utexaminerade svarade på frågeformuläret och två universitet hade ännu fler respondenter.

244. De utvalda målgrupperna var dock allt mindre villiga att svara. Den allt lägre svarsfrekvensen gör 
uppgifterna mindre tillförlitliga och hotar även systemets hållbarhet.

245. Det nationella revisionsorganets slutsats var att organisationerna utförde sina uppgifter väl och i enlighet 
med samtliga etappmål: planering, samordning, utveckling och övervakning. Den centraliserade planeringen – 
i synnerhet planeringen för olika yrken – ledde till att det skapades användbara metoder och riktlinjer. Det aktiva 
och nära samarbetet mellan den centrala enheten och de institutionella organisationerna gjorde också att 
genomförandet av GCTS blev framgångsrikt.

Rekommendationer

246. Revisionen ledde till rekommendationer om att databasen för uppföljning av utexaminerade bör 
innehålla tillförlitligare information om utexaminerade som arbetar utomlands, att ministeriet för mänskliga 
resurser mer kraftfullt bör uppmana utexaminerade att besvara frågeformulären online och att de insamlade 
uppgifterna bör delas på ett sätt som möjliggör datautvinning. Revisorerna fann även ett antal konkreta exempel 
på goda rutiner som de rekommenderade.
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Offentliggörande och uppföljning

247. Ungerns nationella revisionsorgan offentliggjorde sin granskningsrapport den 6 oktober 2016 och 
analyserade även ämnet på grundval av granskningsresultaten.

248. Analysen var i första hand inriktad på två centrala problem som hade uppdagats vid revisionen: varför de 
utexaminerade som hade valts för att svara var ovilliga att göra det, och varför data om nyutexaminerades 
sysselsättning utomlands inte användes. Även om svarsfrekvensen naturligtvis kan höjas genom att de tekniska 
förutsättningarna förbättras och formulären görs kortare, är slutsatsen av analysen att det viktigaste är att stärka 
bandet mellan institutionerna för högre utbildning och de utexaminerade. Det sades också att större vikt behövde 
läggas vid att göra GCTS-databasen mer tillförlitlig när den är i drift och att utveckla den så att det som utmärker 
utexaminerade som arbetar utomlands kan undersökas närmare.

Förväntad effekt

249. På grundval av rekommendationerna efter revisionen bör det tas ett initiativ på EU-nivå för att spåra 
utexaminerade och öka kunskaperna om deras karriär eller vidare utbildning för att förbättra karriärvägledning, 
programutformning, institutionell strategi och politikens utformning. Utformningen av frågeformuläret bör ändras 
och de utexaminerade bör uppmärksammas på att det finns. Det bör skapas detaljerad infografik och detaljerade 
databaser om olika yrken, med interaktiv informationsdelning som stöder datautvinning.



70
DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter

Maltas nationella revisionsorgan

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

Strukturfondernas bidrag till Europa 
2020-strategin på områdena sysselsättning och 
utbildning

Översikt

250. I rapporten undersöktes om projekt och andra aktiviteter inom ESF:s och Eruf:s operativa program hade 
utformats och genomförts så att de ändamålsenligt bidrog till förverkligandet av Europa 2020-strategin på 
områdena sysselsättning och utbildning, och om de första resultaten av insatserna stödde detta. Kontaktkommittén 
hade gett detta uppdrag till arbetsgruppen om strukturfonderna. Denna parallella revision genomfördes 
i samarbete med de nationella revisionsorganen i tio medlemsstater.

251. Sammantaget uppgår de offentliga utgifterna på området till 113 645 000 euro per år (här ingår 
utbildning och sysselsättning), varav 20 800 000 euro (ESF, insatsområde 1) gäller sysselsättning (generellt, inte bara 
ungdomssysselsättning).

Så gjordes revisionen

252. Det främsta revisionsobjektet var förvaltningsmyndigheten i Malta och revisionen omfattade perioden 
2014–2016. Maltas nationella revisionsorgan utnyttjade ett antal olika informationskällor för att uppnå 
revisionsmålen. Informationssökningen innefattade bland annat en genomgång av litteratur om EU, en ingående 
analys av den relevanta rättsliga ramen och dokumentation som upprättats specifikt för Malta. Den EU-litteratur 
som användes gällde Europa 2020-strategin och vägledningar om investeringsprioriteringar, resultatramen och 
tillämpningen av den rättsliga ramen i medlemsstaterna.

253. Särskilt relevant för revisionen var den aktuella lagstiftningen om de olika aspekterna av de operativa 
programmens funktioner. Specifikt ingick tre EU-förordningar från 2013 i den relevanta rättsliga ramen (1301/2013, 
1303/2013 och 1304/2013) som innehåller allmänna och gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

254. De dokument som specifikt gällde Malta var partnerskapsavtalet, det nationella reformprogrammet från 
2015, rådets rekommendationer och landsspecifika rekommendationer, de antagna operativa programmen, 
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stödberättiganderegler och förhandsutvärderingar samt interna handlingar som utformats av avdelningen för 
samordning av planering och prioritering (i dess egenskap av förvaltningsmyndighet) om hanteringen av de 
överordnade målen i Europa 2020-strategin.

255. Under revisionen höll det nationella revisionsorganet semistrukturerade intervjuer med 
förvaltningsmyndigheten. Revisionsorganet begärde dessutom vid behov att få tillgång till styrkande handlingar 
och förtydliganden. Intervjuerna byggde på en standardiserad handledning för intervjuer som antagits av 
arbetsgruppen. Intervjuerna var uppdelade i tre huvudavsnitt, nämligen

 ο allmän information för att få en översikt över de operativa program i medlemsstaterna som gällde 
utbildning och sysselsättning,

 ο de operativa programmens utformning för att få inblick i hur de granskade operativa programmen 
hade upprättats och om de anpassats till uppnåendet av Europa 2020-målen,

 ο genomförandet av de operativa program som gällde de godkända projekten som valts ut för 
granskning för att fastställa i vilken utsträckning de hade bidragit, eller skulle komma att bidra, till 
uppnåendet av Europa 2020-strategins överordnade mål.

256. Arbetet på fältet utfördes mellan maj och november 2016.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

257. När det gäller utarbetandet av operativa program fastställde det nationella revisionsorganet att de hade 
upprättats efter grundliga genomgångar av nationella prioriteringar, risker och utmaningar som omfattade alla 
ministerier på nationell nivå. Genomgångarna samordnades av programplaneringsenheten så att de skulle göras på 
liknande sätt. De rekommendationer som lämnades i förhandsutvärderingarna hade till allra största delen beaktats 
på lämpligt sätt. Det nationella revisionsorganets slutsats var att de operativa programmen överensstämde med de 
nationella behoven, rådets rekommendationer och de identifierade riskerna och utmaningarna.

258. Det nationella revisionsorganets generella bedömning var att de utvalda indikatorerna skulle bidra till att 
Europa 2020-målen övergripande uppnåddes. Det fanns dock några brister i specifika investeringsprioriteringar där 
arbetssättet inte beskrevs i detalj och informationen var otydlig. Revisionsorganet bedömde att 
resultatindikatorerna för det operativa programmet I gick att uppfylla, och att målen för operativt program II, där 
det fanns mer information, var realistiska och generellt ambitiösa.

259. När det gäller projektens potentiella effektivitet och ändamålsenlighet fanns det tydliga kopplingar 
mellan projekten och deras specifika mål och resultatindikatorer, och det gavs lämplig vägledning.

260. Systemen för övervakning av indikatorer var lämpligt och gjorde det möjligt att i rätt tid samla in och 
analysera data. Övervakningskommittéerna bestod av företrädare från alla relevanta myndigheter utom 
revisionsmyndigheten, som vid behov kontaktades för synpunkter.

261. De sökande fick tillräcklig vägledning om de operativa programmen och projekten, om hur de skulle 
ansöka, och de fick möjlighet att delta i informationsmöten.



72
DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter

262. Det var tydligt att inrättandet av den interministeriella samordningskommittén och de sektorsvisa 
delkommittéerna byggde på god praxis för att maximera resurser och minimera överlappningar och dubbelarbete. 
Kommittéerna bidrog med strategisk input och vägledning till programperioden 2014–2020.

Rekommendationer

263. Förutom några specifika brister som gällde indikatorerna, vilket påpekats i iakttagelserna ovan, lämnar 
det nationella revisionsorganet inga allmänna rekommendationer som är tillräckligt väsentliga eller gäller breda 
riskområden och därför förtjänar att diskuteras ytterligare. Det måste påpekas att tidpunkten för denna 
genomgång, när programperioden just hade börjat, i praktiken begränsade revisionsorganets analys.

Offentliggörande och uppföljning

264. Rapporten offentliggjordes elektroniskt på det nationella revisionsorganets webbplats den 1 februari 
2017. Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande. Ingen uppföljning har gjorts ännu.

Förväntad effekt

265. Om de operativa programmen ska ändras anser det nationella revisionsorganet att iakttagelserna och 
slutsatserna i rapporten bör beaktas.
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Polens högre revisionsorgan

Najwyższa Izba Kontroli

Lärlingsplatser och praktik för arbetslösa inom 
den offentliga förvaltningen

Översikt

266. Kontoren för offentlig förvaltning har infört lämpliga organisatoriska arrangemang för lärlingsplatser 
riktade till studenter och utexaminerade och praktik för arbetslösa45. Deras kvalitet är dock inte alltid så hög som 
krävs. Det har påverkat deras användbarhet när det gäller att hjälpa deltagare att få anställning. Samtidigt är 
arbetslösheten bland utexaminerade ett av arbetsmarknadens centrala problem vilket, enligt 2020-strategin för 
utveckling av humankapitalet är en konsekvens av att nivån på och omfattningen av lärlings- och praktikplatserna 
inte motsvarar de befintliga behoven.

Så gjordes revisionen

267. Revisionsobjekten utgjordes av 24 offentliga enheter: 17 kontor för offentlig förvaltning (två ministerier, 
fem provinskontor, fem lokala myndigheter och fem distriktsmyndigheter) och sju universitet från sex provinser.

268. Enheterna valdes ut på grundval av det högsta antalet lärlingsplatser och praktikplatser för arbetslösa 
som anordnades 2013, 2014 och första halvåret 2015.

269. Revisionen omfattade lärlings- och praktikplatser för studenter och arbetslösa.

270. Den gällde perioden från den 1 januari 2013 fram till att den granskade verksamheten inom varje 
granskad enhet var slutförd och utfördes mellan den 17 september och den 31 december 2015.

45 I Polen avses med praktik en process där en arbetslös person förvärvar praktiska färdigheter genom att utföra uppgifter på en arbetsplats utan att 
ha fått ett anställningskontrakt.
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

271. Kontoren för offentlig förvaltning var i allmänhet väl förberedda för lärlings- och praktikplatserna. I två 
undantagsfall tog enheterna emot för många deltagare och överskred sin organisatoriska kapacitet. Lärlingsplatser 
regleras genom kontrakt eller överenskommelser mellan kontoren och högskolor eller universitet, och 
praktikplatser styrs genom kontrakt mellan kontoren och arbetsförmedlingar. Lärlingar och praktikanter tilldelas 
handledare, men det har förekommit att handledare har haft ett stort antal personer att ta hand om (upp till tolv 
personer). När det gäller handledare på universiteten var handledningen ibland hypotetisk eftersom några 
lärlingsplatser tilldelades under en semesterperiod när handledarna var borta. I vissa fall ansvarade en handledare 
för ett särskilt stort antal studenter (i extrema fall över 800 personer under det akademiska året).

272. De allra flesta kontoren betalade ingen ersättning till handledare trots att den tillämpliga förordningen 
(förordning om yrkesinriktade lärlingsplatser) möjliggör sådan ersättning om handledaren inte (åtminstone delvis) 
är befriad från arbetsuppgifter under lärlingskapet. Revisorerna påpekade att det är orättvist att de gällande 
lagarna gör att handledare till studenter vid offentliga skolor är berättigade till extra ersättning medan detta inte 
gäller handledare till studenter vid privata skolor (de kan exempelvis arbeta i samma rum och utföra samma 
uppgifter).

273. Informationsutbytet mellan universiteten och kontoren fungerar inte fullt ut, i synnerhet när det gäller 
lärlingsprogrammet. Handledare vid kontoren hade ingen kontakt med företrädarna för universiteten och några 
lärlingskap genomfördes utanför programmets ram.

274. Efter den inledande anpassningsperioden utförde de arbetslösa ungdomarna som hade fått en 
praktikplats i allmänhet uppgifter som liknade dem som utfördes av de anställda. När det gällde lärlings- och 
praktikplatser tilldelades deltagarna de enklaste uppgifterna, ofta rent mekaniska, som fotokopiering (det gällde en 
tredjedel av lärlingarna).

275. Revisorerna vid det nationella revisionsorganet noterade även andra brister vid nio av kontoren (över 
50 %). Bristerna gällde hälso- och säkerhetsutbildning, där till exempel utbildningstillfällena leddes av personer som 
inte var auktoriserade. Vid två kontor behandlades personuppgifter av lärlingar och praktikanter som inte hade fått 
den nödvändiga auktoriseringen, vilket inte är i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av 
personuppgifter.
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276. De granskade ministerierna och provinskontoren hade endast 75 lärlingar under den granskade perioden, 
vilket motsvarar en fjärdedel av det antal som planerades i regeringens pilotprogram för lärlingar. Åtgärden 
utformades för att öppna kontoren för lärlingar och erbjuda kvalitativa lärlingsplatser.

277. Praktikplatserna för arbetslösa på kontor för offentlig förvaltning ledde i endast 52,5 % av fallen till 
anställning inom tre månader från försöksperiodens slut eftersom kontoren inte kunde garantera anställning på 
grund av uttagningsförfaranden.

278. Vid tre kontor var de slutomdömen som lämnades om lärlingarna allmänt hållna – de var formulerade på 
samma sätt och utformade enligt en modell, vilket har gjort dem mindre användbara för eventuella framtida 
arbetsgivare.

Rekommendationer

279. Det nationella revisionsorganet har visat att det behövs närmare samarbete mellan de organ som 
rekommenderar lärlings- och praktikplatser och de enheter där platserna finns, och att de offentliga myndigheterna 
måste agera och

 ➤ offentliggöra vakanser, tillsammans med reglerna och kriterierna för tillträde,

 ➤ kräva program för lärlings- och praktikplatserna från de organ som rekommenderar dem i varje 
enskilt fall,

 ➤ göra en rimlig bedömning av lärlings- och praktikplatserna och identifiera de specifika färdigheter 
som lärlingarna tillägnar sig,

 ➤ göra det möjligt för studenter att delta i frivillig praktik, såsom praktiktjänstgöring,

 ➤ utvärdera de lärlings- och praktikplatser som organiseras vid ett visst kontor.

280. Det nationella revisionsorganet noterade även att handledare till studenter vid privata skolor inte fick 
ersättning och lade fram ett förslag om detta till premiärministern.
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Offentliggörande och uppföljning

281. Informationen om granskningsresultaten godkändes av ordföranden för det nationella revisionsorganet 
den 6 juni 2016 och pressmeddelandet om granskningsresultaten offentliggjordes på revisionsorganets webbplats 
den 18 augusti 2016.

282. Revisorerna utarbetade totalt 60 slutsatser efter revisionen, som cheferna för de granskade enheterna 
godkände för genomförande.

Förväntad effekt

283. Rapporten och slutsatserna i den förväntas bidra till att praktik- och lärlingsplatser förbättras genom att 
göra rekryteringen till dem mer transparent, öka antalet högkvalitativa platser och utvidga omfattningen och 
intensiteten i samarbetet mellan universitet/högskolor och organisationer som erbjuder praktikplatser.
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Portugals revisionsorgan

Tribunal de Contas

Revision av den strategiska planen för att främja 
ungdomars anställbarhet – Impulso Jovem

Översikt

284. Revisionen gjordes på begäran av Portugals parlament och det övergripande målet var att bedöma 
förvaltnings- och kontrollsystemen samt genomförandet av den strategiska planen Impulso Jovem. Följande ingick:

 ο En beskrivning av den strategiska planen med initiativ för att främja ungdomars anställbarhet – 
Impulso Jovem – som inbegrep dess organisatoriska struktur, processen för beslutsfattande och 
förvaltnings- och kontrollsystemet.

 ο En analys av planens mål och om de resurser som anslagits till den var lämpliga.

 ο En bedömning av i vilken omfattning planen Impulso Jovem (juni 2012 till december 2013) hade 
uppnått sina mål i form av fysiskt och finansiellt genomförande.

285. Den granskade perioden sträckte sig från juni 2012 till december 2013.

286. Målet för den strategiska planen Impulso Jovem var att mobilisera 932,3 miljoner euro i EU-medel 
(204,7 miljoner euro från ESF och 727,6 miljoner euro från Eruf).

Så gjordes revisionen

287. Det främsta revisionsobjektet var den nationella myndigheten för sysselsättning och utbildning (Instituto 
do Emprego e Formação Profissional), men även den attesterande myndigheten för ESF och Eruf, 
förvaltningsmyndigheterna och de förmedlande organen för de största berörda programmen konsulterades, liksom 
andra offentliga enheter som deltog vid genomförandet av den strategiska planen Impulso Jovem.

288. Granskningen utformades i enlighet med de allmänt vedertagna metoder och tekniker som anges i det 
nationella revisionsorganets handbok för revision och förfaranden.
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289. För att bekräfta stödvillkoren och gå igenom förfarandena för kontroll och övervakning av Impulso Jovem 
och de gjorda betalningarna gjorde revisorerna icke-statistiska urval.

290. Vid kontrollerna beaktades alla insatsområden och åtgärder som ingick i den strategiska planen, och 
projekt från varje insatsområde granskades.

291. En ledamot av det nationella revisionsorganet ansvarade för revisionen och den godkändes av 
revisionsorganets andra avdelnings plenarsession. De övriga sex ledamöterna lämnade kommentarer.

292. Granskningsteamet utgjordes av tre revisorer under ledning av en chefsrevisor.

293. Revisionen utfördes mellan december 2013 och november 2016.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

294. Förvaltningen, övervakningen och kontrollen av Impulso Jovem-planen stöddes inte av ett effektivt 
system för informationssammanställning och förvaltning.

295. Resultaten visar att genomförandet i hög grad avvek från de åtgärder som ursprungligen hade planerats. 
Det berodde delvis inte bara på besvärliga ekonomiska förutsättningar utan även på det faktum att genomförandet 
av några nya åtgärder inte gick som planerat, vilket gjorde att de tillhörande stödåtgärderna också sköts upp. En 
annan faktor som påverkade resultaten var att när planens första steg utformades konkurrerade den med det 
existerande och attraktivare praktikantprogrammet (som gällde Lissabon) där deltagarkostnaderna var lägre för 
stödmottagare och/eller projektansvariga, vilket gjorde att längre praktikperioder kunde erbjudas.

296. Den första prognosen för anslag till Impulso Jovem var på cirka 932,3 miljoner euro, den godkända 
investeringen uppgick till 444,3 miljoner euro och 187,4 miljoner euro i investeringar genomfördes, vilket ger en 
genomförandegrad på 42,2 %.

297. De ungdomar som sysselsattes inom Impulso Jovem-planen (93 989 personer) motsvarade 54,6 % av det 
totala antalet arbetslösa under 30 år som var inskrivna vid arbetsförmedlingar den 31 december 2012 (171 994 
personer), och 23 % av dem (39 736 personer) var inte längre inskrivna.

298. Den nationella myndigheten för sysselsättning och utbildning hade inga uppgifter om 
anställbarhetsnivån inom de olika utbildningsområdena.
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Rekommendationer

299. Eftersom den nationella planen för genomförandet av en ungdomsgaranti, som ingick i den nya 
programperioden 2014–2020, följde Impulso Jovem-planen rekommenderades följande:

 ➤ Inför ett aggregerat och detaljerat övergripande informationssystem.

 ➤ Utvärdera resultatet i form av anställbarhet per utbildningsområde.

 ➤ Övervaka hur ungdomar med låg utbildning utvecklas, hur de lyckas slutföra sin utbildning och hur 
de integreras på arbetsmarknaden.

 ➤ Öka antalet kontroller på plats i förhållande till de kontroller som anges i Impulso Jovem-planen.

Offentliggörande och uppföljning

300. Rapporten överlämnades till Portugals parlament den 6 januari 2017 och offentliggjordes elektroniskt på 
det nationella revisionsorganets webbplats. Offentliggörandet åtföljdes av ett presentationsmeddelande.

301. I enlighet med de normala förfarandena kommer rapporten att följas upp sex månader efter 
offentliggörandet. Till dess att samtliga rekommendationer har genomförts (eller slutgiltigt förkastats med en 
relevant motivering, eller inte längre är aktuella av andra objektiva skäl) kommer granskningsteamet att varje år 
göra en ny bedömning av statusen på de återstående rekommendationerna.

Förväntad effekt

302. Rapporten och dess rekommendationer förväntas leda till att

 ο informationssystemet som ska stödja förvaltnings- och policybeslut förbättras,

 ο kunskaperna om sambandet mellan utbildningsområden och anställbarhet ökar,

 ο uppföljningen av hur ungdomar med låg utbildning integreras på arbetsmarknaden förbättras,

 ο kontrollförfarandena för de här typerna av stöd förstärks.
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Slovakiens revisionsorgan

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Revision av huruvida nationella budgetanslag har 
använts effektivt och ändamålsenligt för att 
hjälpa personer som har tagit examen vid utvalda 
universitet till framgång på arbetsmarknaden och 
av hur väl utvalda ekonomiska indikatorer och 
indikatorer som tillämpas i inlärnings- och 
utbildningsprocessen har uppnåtts

Översikt

303. Revisionen var inriktad på hur antalet studenter vid universiteten utvecklades i förhållande till bidragen 
från den nationella budgeten. Man undersökte även hur bidragen bidrog till de utexaminerades framgångar på 
arbetsmarknaden.

304. År 2013 erbjöd arbetsmarknaden i Slovakien inte mer än 1 000 arbetstillfällen till personer med 
universitetsexamen. Andra kvartalet 2013 var över 27 000 personer med universitetsexamen arbetslösa. Vid revisionen 
konstaterades att den högre utbildningen i Slovakien producerar ett överskott av utexaminerade och att det inte finns 
något samband mellan arbetsmarknadens behov och de typer av utexaminerade som universiteten producerar.

Så gjordes revisionen

305. De främsta revisionsobjekten var Slovakiens utbildningsministerium och tio offentliga universitet i Slovakien.

306. Ekonomiska uppgifter och andra uppgifter analyserades, sammanställdes, jämfördes och kategoriserades. 
Det gjordes en genomgång av framgångsfrekvenser för studenter vid utvalda fakulteter och en 
sysselsättningsenkät som byggde på uppgifter från arbetsförmedlingar. Ett frågeformulär utarbetades för personer 
med universitetsexamen i syfte att samla in information om deras framgångar på arbetsmarknaden och om deras 
uppfattning om undervisningskvaliteten. De dokument som gicks genom var den slutliga årsredovisningen för 
utbildningsministeriets budgetavdelning, årsrapporter om genomförandet av universitetens budgetar, årliga 
verksamhetsrapporter, bidragsöverenskommelser etc.

307. Målet för revisionen var att kontrollera om de nationella budgetanslagen användes effektivt och 
ändamålsenligt för att förbereda personer som utexaminerats från utvalda universitet så att de blev framgångsrika 
på arbetsmarknaden. Följande sex frågor ställdes därför: Hur ändamålsenligt hade de statliga medlen använts för 
att öka de utexaminerades sysselsättningsgrad? Hade anslagens mål uppnåtts? Hur lång tid tog det för 
arbetssökande att hitta ett jobb? Hur var sambandet mellan personalresurser och studenternas resultat? Hur 
tillfredsställda var studenterna med utbildningen? Hur involverades arbetsgivare i utbildningen?

308. Revisionen utfördes mellan den 27 maj och den 6 december 2013.
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

309. Generellt sett producerade universiteten för många utexaminerade som inte kunde hitta ett jobb inom 
sitt utbildningsområde, och sambandet med arbetsmarknadens behov var otillräckligt. Tilldelningen av medel från 
den nationella budgeten till enskilda universitet är endast delvis villkorad till de utexaminerades framgångar på 
arbetsmarknaden. Universiteten får framför allt bidrag på grundval av antalet studenter, och 10 till 20 % av bidragen 
utnyttjas inte och förs därför över till följande år. Ett stort antal studenter per professor resulterade i en högre andel 
arbetslösa studenter per professor. Mellan 2010 och 2012 misslyckades över 15 % av de utexaminerade med att ta 
sig in på arbetsmarknaden, varför 55 570 000 euro i nationella budgetresurser kortsiktigt hade använts ineffektivt. 
Revisionsenkäten visade att över 60 % av de utexaminerade ansåg att de använde sin universitetsutbildning och att 
26,3 % hade fast anställning. Över 90 % var mycket nöjda med kvaliteten på sin universitetsutbildning, men bara 
52 % skulle ha valt att studera samma ämne igen.

Rekommendationer

310. Det lämnades ett antal rekommendationer om hur arbetslöshet hos personer med universitetsexamen 
kan hanteras och hur man ser till att större fokus läggs på att ge studenterna den utbildning och de färdigheter som 
arbetsmarknaden kräver genom att förbättra information, samarbete och incitament. De viktigaste 
rekommendationerna var följande:

 ➤ Gör en heltäckande översyn av metoden för fördelning av bidrag och överväg att prioritera de 
universitet vars utexaminerade bevisligen är mer framgångsrika på arbetsmarknaden.

 ➤ Ompröva målen och fastställ nya mål i delprogrammet 077 11 – Tillhandahållande av 
universitetsutbildning och förvaltning av universitet.

 ➤ Ministeriet för utbildning och offentliga universitet bör samarbeta med socialförsäkringsmyndigheten 
och arbetsministeriet för att skapa verktyg som kan tillhandahålla uppdaterade och tillförlitliga data 
för övervakning av utexaminerades framgångar på arbetsmarknaden.

 ➤ Utbildningsministeriet bör anpassa ramen för anslagstilldelning så att den ger stöd till universitet 
vars utexaminerade bevisligen är framgångsrika på arbetsmarknaden.

 ➤ Den nationella reformplanen bör ses över inför nästa period.

 ➤ Utvidga arbetsförmedlingens informationssystem så att universiteten kopplas samman med 
arbetsförmedlingarna och därigenom får onlinetillgång till data om sina utexaminerades situation på 
arbetsmarknaden.

 ➤ Harmonisera beskrivningar av utexaminerades profiler och kategorisera enskilda ämnesområden 
i enlighet med utbildningsprogrammen.

 ➤ Inför en indikator för att övervaka hur många studenter som inte fullföljer sin utbildning.

 ➤ Höj viktningskoefficienten för framgång på arbetsmarknaden.
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Offentliggörande och uppföljning

311. Rapporten offentliggjordes den 7 januari 2014 och presenterades för premiärministern, 
utbildningsministern och de berörda parlamentsutskotten i Slovakien.

312. Genomförandet av rekommendationerna i rapporten kommer att följas upp i kommande revisioner.

Förväntad effekt

313. Rapporten och rekommendationerna bör vara till hjälp för att budgetanslagen till högre utbildning ska 
utnyttjas mer effektivt och ändamålsenligt och förbättra sysselsättningsgraden för personer med 
universitetsexamen.



83
DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter

Förenade kungarikets revisionsorgan

UK National Audit Office

Leverera värde genom lärlingsprogram

Översikt

314. I rapporten undersöktes om utbildningsministeriet kunde visa att de i allt större utsträckning 
arbetsgivarledda lärlingsprogrammet gav valuta för pengarna.

315. Flera regeringar efter varandra har sett lärlingsplatser som ett centralt sätt att utveckla färdigheter, och 
de är därför en avgörande del av planer för tillväxt och ökad produktivitet, förutom att de ska förbättra utfallet för 
ungdomar och stärka mångfalden på arbetsplatserna. Det anses att arbetsgivare inte skulle investera ett 
ekonomiskt optimalt belopp i utbildning, däribland lärlingsplatser, utan statligt ingripande.

316. Antalet lärlingsplatser hade ökat betydligt under senare år och utbildningsministeriet utvidgade 
lärlingsprogrammet ytterligare, samtidigt som det gjordes allt mer arbetsgivarlett och arbetsgivarfinansierat. Till de 
stora ändringar som gjordes för att stödja tillhandahållandet av programmet hörde ett policymål om att underlätta 
nya lärlingsplatser, nya normer för lärlingsplatser som skulle fastställas av arbetsgivargrupper och grundfinansiering 
genom en avgift för arbetsgivare.

Så gjordes revisionen

317. Det främsta revisionsobjektet var utbildningsministeriet, som då var i inledningsskedet av ett komplext 
övergångsprogram när det gällde lärlingsplatser. Det nationella revisionsorganets rapport var avsedd att ge 
information om hur ministeriet förvaltade övergången och att utvärdera de ansträngningar som då hade gjorts för 
att höja värdet på det i allt större utsträckning arbetsgivarledda lärlingsprogrammet. Effektivitetsrevisionen 
omfattade tre stora områden:

 ο Fastställande av programmets mål och mätning av framgång.

 ο Förbättring av kvaliteten på enskilda lärlingsplatser.

 ο Förvaltning av risker som hotar lärlingskapens kvalitet och värde.
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318. Revisionsbevisen samlades in mellan december 2015 och maj 2016.

319. Semistrukturerade intervjuer och besök gjordes vid fem tillsynsorgan, sju utbildningsinstitutioner, 19 
arbetsgivare och representativa organ för bilindustrin, byggindustrin och industrin för yrkesmässiga tjänster, två 
lokala företagspartnerskap och tio representativa grupper för berörda parter.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

320. När det gäller fastställandet av programmets mål och mätningen av dess framgång hade 
utbildningsministeriet inte angett hur det skulle använda det ökade antalet lärlingsplatser för att förbättra 
produktiviteten och hur det skulle påverka mixen av lärlingsplatser för att leverera bästa värde. Ministeriet hade inte 
heller definierat hur ”framgång” skulle se ut i det ändrade programmet. Forskning visade att olika lärlingsplatser 
erbjuder mycket olika fördelar, men det var oklart hur utbildningsministeriet planerade att använda detta bevis.

321. Kvaliteten på enskilda lärlingsplatser skulle förbättras genom att det infördes normer för lärlingsplatser 
som arbetsgivarna hade utformat. Många arbetsgivare och utbildningsinstitutioner som deltog vid utformningen 
och tillhandahållandet av lärlingsplatser stödde principerna bakom de nya normerna, men det krävdes mer arbete 
för att öka medvetenheten om dem. I praktiken hade processen för att utarbeta de nya standarderna varit 
resursintensiv för arbetsgivarna och tagit längre tid än utbildningsdepartementet hade tänkt. Några arbetsgivare 
och intresseorganisationer för näringslivet var oroliga för att tillvägagångssättet skulle leda till ett stort antal smala, 
överlappande normer som begränsade förvärvandet av överförbara färdigheter.

322. Arbetsgivare rapporterade att de var mycket nöjda med kvaliteten på den utbildning som erbjöds och de 
fördelar som de tagit del av, men lärlingarnas enkätsvar gav en mindre klar bild av kvaliteten på det som 
levererades, och utbildningsinspektionen ansåg att omkring en femtedel av utbildningsinstitutionerna behövde 
förbättra kvaliteten på sin utbildning. Utbildningsministeriet hanterade på lämpligt sätt enskilda risker avseende 
lärlingskapens kvalitet och värde när delar av det gällande ändringsprogrammet levererades. Ministeriet höll även 
på att utarbeta en mer ändamålsenlig metod för hantering av övergripande risker för programmets framgång, men 
ytterligare framsteg behövde göras och det hade ännu inte fastställts vilken information ministeriet behövde för att 
övervaka centrala riskbeteenden och upptäcka tecken på att risker höll på att växa fram.

Rekommendationer

323. Utbildningsministeriet bör göra följande:

 ➤ Ange den planerade övergripande effekten på produktivitet och tillväxt, tillsammans med kortsiktiga 
centrala resultatindikatorer för mätning av programmets framgång.

 ➤ Se till att tidplanen för ytterligare utveckling av normer förblev realistisk och förmedlades tydligt till 
arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.

 ➤ Förbättra sitt sätt att hantera centrala risker, ömsesidiga beroendeförhållanden och oförutsedda 
utgifter inom programmets olika delar.
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 ➤ Göra mer för att förstå hur arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och bedömningsorgan kan komma 
att reagera på pågående reformer, och utarbeta stabila sätt att snabbt reagera om tecken på 
marknadsmissbruk skulle uppstå.

 ➤ Fastställa regeringsorganens och lärlingsinstitutets respektive roller, i synnerhet när det gäller 
tillsynen av lärlingsutbildningens kvalitet och insamlingen och analysen av relevanta data och mått.

Offentliggörande och uppföljning

324. Rapporten offentliggjordes den 6 september 2016, tillsammans med ett pressmeddelande. Den 
diskuterades i underhusets kommitté för offentliga räkenskaper den 12 oktober 2016, och kommittén 
offentliggjorde sin egen rapport den 30 november 2016, som utbildningsministeriet besvarade i enlighet med det 
normala förfarandet. Granskningsresultaten presenterades även vid ett sysselsättningsforum i Westminster 
i februari 2017.

325. Den nationella revisionsorganet följer rutinmässigt upp genomförandet av sina rekommendationer 
genom kontakter med det granskade organet. I mars 2017 offentliggjorde utbildningsministeriet en formell Benefits 
Realisation Strategy (strategi för förverkligandet av fördelar) för lärlingsprogrammet med resultatmått såsom högre 
ersättning till framgångsrika lärlingar, fler lärlingar som utvecklas och får ett varaktigt jobb eller möjlighet till annan 
utbildning och fler lärlingar från etniska minoriteter, med inlärningssvårigheter och från missgynnade miljöer.

326. Lärlingsinstitutet inledde sin verksamhet den 3 april 2017.

Förväntad effekt

327. Rapporten och dess rekommendationer bör vara till hjälp för att förbättra politiken genom att det tas 
fram en förstärkt uppsättning programmål och resultatmått så att det blir enklare att fastställa om programmet är 
en framgång. Det skulle i sin tur förbättra processen för införandet av normer för lärlingskap som utformas av 
arbetsgivarna och leda till en bättre hantering av risker som att lärlingssystemet och de nya arrangemangen för 
lärlingsavgiften utnyttjas.
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Förteckning över det revisionsarbete med anknytning till 
ungdomsarbetslöshet som de deltagande nationella revisionsorganen i EU 
har utfört sedan 2010

328. Förteckningen ger en översikt över de nationella revisionsorganens granskningsarbete som – helt eller 
delvis – gällde ungdomsarbetslöshet eller unga människors integration på arbetsmarknaden. För mer information 
om en specifik revision, kontakta det aktuella nationella revisionsorganet.

Belgien

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt (anpassning av utbildningssystemet till arbetsmarknaden), 
offentliggjord i november 2014.

Bulgarien

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование (revision av övervakning av 
universitetsutbildades karriärutfall och migration), offentliggjord i april 2017.

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. (yrkesutbildning för sysselsättning), 
offentliggjord 2016.

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. (tillhandahållande av ungdomssysselsättning med 
EU-medel från det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser), offentliggjord i november 2014.

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
(universitetsutbildades karriärutfall), offentliggjord i oktober 2013.

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. (genomförandet av utvecklingsprojektet som syftade till att främja arbetslösas ekonomiska 
aktivitet och finansierades inom det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser), offentliggjord 
i juli 2013.

Tyskland

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 (revision av program för stöd till inträde 
i arbetslivet i enlighet med artikel 49 i Tysklands socialförsäkringslagstiftning del III), offentliggjord i augusti 
2015.

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III (revision 
av program för förberedande yrkesutbildning med ett produktorienterat tillvägagångssätt i enlighet med artikel 
51 och följande i Tysklands socialförsäkringslagstiftning del III), offentliggjord i november 2016.

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe (del I: medfinansiering och upphandling)

• Teil II: Durchführung und Abrechnung (del II: genomförande och redovisning)
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III (revision av stöd till 
ungdomar med kompetensunderskott i enlighet med artikel 54 a i Tysklands socialförsäkringslagstiftning del III), 
offentliggjord i juli 2017.

Frankrike

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides (ungdomars tillträde till sysselsättning – 
skapa möjligheter och anpassa statligt stöd), offentliggjord i september 2016.

Italien

 ο Progetto 500 giovani per la cultura (projektet 500 ungdomar för kultur), offentliggjord i oktober 2016.

Litauen

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės (utnyttja möjligheter till yrkesutbildning), offentliggjord 
i februari 2016.

Luxemburg

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, (åtgärder för att 
bekämpa arbetslöshet och uppföljning), offentliggjord i april 2011 respektive oktober 2014.

Ungern

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért (samordnad revision av systemet för uppföljning av 
utexaminerade), offentliggjord i oktober 2016.

Malta

 ο Strukturfondernas bidrag till Europa 2020-strategin på områdena sysselsättning och utbildning, offentliggjord 
i februari 2017.

Polen

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej (lärlingsplatser och praktik för arbetslösa inom den offentliga 
förvaltningen), offentliggjord i augusti 2016.

 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej (anställning av personer med funktionshinder i den 
offentliga förvaltningen), maj 2010.
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 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego (rekrytering av personal till 
lokala statliga enheter), offentliggjord i september 2010.

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia (genomförande av programmet för 
sysselsättningsstöd riktat till personer under 30 år), offentliggjord i januari 2012.

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych (anställning av personer med funktionshinder vid utvalda ministerier, centrala 
kontor och statliga organisationsenheter), offentliggjord i juni 2013.

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia 
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (social sysselsättning som ett instrument för att förbättra 
låg levnadsstandard och aktivera personer som riskerar att bli socialt utestängda), offentliggjord i november 
2013.

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu (ändamålsenligheten hos utvalda aktiva sätt 
att förhindra arbetslöshet), offentliggjord i april 2015.

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (bidrag från arbetskraftsfonden för att bedriva 
näringsverksamhet), offentliggjord i maj 2015.

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych (utbildning vid specialiserade fakulteter), offentliggjord i oktober 2015.

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej (lärlingsplatser och praktik för arbetslösa inom den offentliga 
förvaltningen), offentliggjord i juni 2016.

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia (användning av strukturfonder för 
att höja sysselsättningen), offentliggjord i april 2017.

Portugal

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem Impulso Jovem, 1/2017, (strategisk plan för 
att främja ungdomars anställbarhet – Impulso Jovem), offentliggjord i januari 2017.

Slovakien

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu (revision av huruvida nationella budgetanslag har använts effektivt och ändamålsenligt för 
att förbereda personer som har tagit examen vid utvalda universitet för ett framgångsrikt arbetsliv, och hur väl 
utvalda ekonomiska indikatorer och indikatorer som tillämpas i inlärnings- och utbildningsprocessen har 
uppnåtts), offentliggjord i januari 2014.

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, offentliggjord i december 2013.

 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
offentliggjord i februari 2013.
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Förenade kungariket

 ο Delivering value through the apprenticeships programme (leverera värde genom lärlingsprogram), offentliggjord 
i september 2016.

 ο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow (undersökning av den felaktiga användningen av 
den flexibla stödfonden i Plaistow), offentliggjord i juli 2016.

 ο Welfare reform – lessons learnt (erfarenheter av välfärdsreformen), offentliggjord i maj 2015.

 ο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan (fortbildning och färdigheter: 
genomförandet av förenklingsplanen), offentliggjord i december 2014.

Europeiska revisionsrätten

 ο EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker med genomförandet, offentliggjord i mars 2015 
(särskild rapport nr 3/2015)

 ο Kommissionens stöd till insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: ESF-finansieringen har omdirigerats men är inte 
tillräckligt inriktad på resultat, offentliggjord i december 2015 (särskild rapport nr 17/2015)

 ο Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av ungdomsgarantin och 
sysselsättningsinitiativet för unga, offentliggjord i april 2017 (särskild rapport nr 5/2017)





Kontakta EU
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— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-information

På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/
index_sv).

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://publications.europa.eu/sv/publications). 
Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor 
(https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://
eur-lex.europa.eu).

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och 
användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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http://data.europa.eu/euodp/sv
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