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Inbjudan till samtal med Anders Borg och Hillevi Engström

Det pågår för närvarande samtal mellan arbetsmarknadens parter bland annat
kring hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur jobben
kan bevaras i svåra ekonomiska kriser. Regeringen ser positivt på detta och vill
stödja parternas arbete med att hitta breda överenskommelser som förbättrar
arbetsmarknadens funktionssätt och ger plats för fler på arbetsmarknaden.
Under november månad bjuder regeringen därför in arbetsmarknadens parter
för att klargöra regeringens roll och diskutera den kommande processen.
Ambitionen är att resonera kring hur olika åtgärder, både sådana som
regeringen och riksdagen vidtar och sådana som parterna hanterar sinsemellan,
till exempel omställningsregler, lönestrukturer och former för parternas
samarbete m.m., kan bidra till att öka den varaktiga sysselsättningen och sänka
den uthålliga arbetslösheten.

Den svenska modellen där arbetsmarknadens parter tar ansvar för
lönebildningen och andra villkor på arbetsmarknaden tjänar Sverige väl. Men
många människor har ändå betydande svårigheter att hitta ett arbete. Särskilt
drabbade är unga, utrikes födda, äldre och personer som varit utan arbete under
lång tid. Regeringen eftersträvar en inkluderande arbetsmarknad som är både
trygg och flexibel. Breda överenskommelser om villkoren på arbetsmarknaden
främjar en sådan utveckling.

Vi hoppas att Du och några av dina närmaste kollegor har möjlighet att komma
till ett första möte på ca en timme gärna under vecka 46 eller så snart som
möjligt därefter. Förutom undertecknade kommer statssekreterare Susanne
Ackum och Bettina Kashefi samt en tjänsteman från Finansdepartementet att

Syftet med mötet är att diskutera målsättningen med och
för ett gemensamt arbete.

en mötestid vänligen kontakta Gerd Westman på telefon
per e-mail: gerd.westman@finance.ministry.se
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