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Grundläggande omställnings- och
kompetensstöd – för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig
myndighet och producent av officiell statistik.
Ingenting av det som behandlas i promemorian Grundläggande
omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden påverkar SCB:s
roll som statistikproducent. SCB har därför inga synpunkter på
promemorian.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Magnus Sjöström samt Hans Heggemann föredragande.
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