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ARBETSGIVARENS FRAMSTÄLLNING OM SAMANSKAFFNINGSUTBILDNING
Gemensamt anskaffad utbildning, m.a.o. samanskaffningsutbildning, är en form av arbetskraftsutbildning som genomförs så att
arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen gemensamt planerar och anskaffar utbildningen.
Samanskaffningsutbildningen omfattar tre produkter. Arbetsgivaren betalar av totalkostnaderna för utbildningen en andel som
fastställts särskilt för varje produkt. Det ingås ett anskaffningsavtal om utbildningen. Ytterligare upplysningar:
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/personalutveckling_och_omstallningar/index.html

1. Uppgifter om arbetsgivaren

Arbetsgivarens namn

FO-nummer

Gatuadress
Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson

Ställning i organisationen

Kontaktpersonens e-postadress

Kontaktpersonens telefonnummer

Arbetsgivarens webbsidor
Antalet anställda i företaget (koncernnivå)

Omsättning på koncernnivå (föregående räkenskapsperiod)

Balansomslutning på koncernnivå (föregående räkenskapsperiod)
Har ni under de 12 månader som föregått inlämnandet av framställningen av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker sagt
upp eller permitterat arbetstagare eller förkortat deras arbetstid?
Ja
Nej
I fråga om vilka arbetsuppgifter?

Är ert företag föremål för ett oreglerat betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden ((EU) nr 651/2014, artikel 1.4 a)?
Ja
Nej
Andra utvecklingsåtgärder som arbetsgivaren planerar eller som pågår?

2. Utbildninsbehov

Vilken omställningssituation anknyter utbildningen till? Välj rätt alternativ
rekrytering av ny personal (RekryteringsUtbildning)
personalminskning (OmställningsUtbildning)
utveckling av yrkeskompetensen hos nuvarande personal (PrecisionsUtbildning)
Närmare motivering av utbildningsbehovet. Vad vill man uppnå med utbildningen och hur anknyter utbildningen till utvecklingen
av företagets verksamhet? (inkl. en bedömning av sysselsättningen för deltagarna när det gäller RekryteringsUtbildning)
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Antalet personer som utbildas och deras arbetsuppgift (benämning)

Deltar företagaren själv i utbildningen?
Ja
Nej
Om företagaren själv deltar i utbildningen, utgör den statliga andel som betalats till arbetsgivaren de minimis-stöd. Innan
myndigheten fattar beslutet om anskaffning, ska företagaren lämna in en redogörelse för det totala beloppet av de minimis-stöd
som erhållits under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. I detta syfte ska blanketten
redogörelse för de minimis-stöd, TEM6.22, fyllas i.
Framställning om startdatum för utbildningen och bedömning av utbildningens längd (min.10 dagar/deltagare)

Hur har personalen (förtroendeman eller liknande) deltagit i planeringen av utbildningen?

3. Preliminärt utbildningsinnehåll

Namnförslag till utbildningen

Centrala önskemål om innehåll

Önskemål om sättet att genomföra utbildningen och undervisningsformerna (t.ex. kvällar, veckoslut, när-/distansundervisning)

Förslag till eventuella utbildare

Annat att beakta

4. Underskrift
Vi försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga samt befullmäktigar arbets- och näringsmyndigheten att skaffa alla uppgifter och
utredningar som behövs för behandlingen av denna framställning. Vi försäkrar också att företaget inte är ett företag i
svårigheter (artikel 2.18) i enlighet med kommissionens förordning ((EU) nr 651/2014, artikel 1.4 c).
Ort och datum
Underskrift

Ställning i organisationen

Namnförtydligande

ANDRA HANDLINGAR SOM BEHÖVS FÖR FRAMSTÄLLNINGEN
- handelsregisterutdrag
- vid behov BILAGA 1: utbildningsmatris eller annan utbildningsplan
- redogörelse för de minimis-stöd, TEM6.22
(http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/ely_tem622/index.html)
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