
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANBIDE HOBETZEN 
Trantsizio eta Hobekuntza 

Plana 

Azaroa, 2021 



 

 i
  

 

EDUKIAK 

 

1 SARRERA 4 

1.1 Agiria egiteko prozesua eta helburua                           5 

2 TESTUINGURUA 6 

2.1 Esparru estrategikoa                                                      8 

2.1.1 EAE 8 

 Enpleguaren Euskal Estrategia (EEE) 2030 8 

 2020ko iraileko Jaurlaritzaren Programa eta BERPIZTU 
Programa 12 

2.1.2 Espainia 12 

 Enpleguari babes aktiboa emateko 2021-2024ko estrategia 
espainiar berria 12 

2.1.3 Europa 13 

 Europar Batasunak eta Europako Enplegu Zerbitzu Publikoen 
Sareak Enplegu Zerbitzu Publikoei (EZP) egindako 
gomendioak 13 

 Kontseiluaren gomendioa, 2019ko ekainaren 5ekoa, COM 
(2019) 509 azkena, Espainiako 2019ko Erreforma Programa 
Nazionalari buruzkoa 15 

 Next Generation EU 16 

 2030 Agenda eta Nazio Batuen Garapen Jasangarriko 
Helburuak 16 

2.2 Barne-hausnarketako prozesua                                     16 

3 DIAGNOSTIKOA                                                         18 

3.1 Ahuleziak                                                                          18 

3.1.1 Erakundea 18 

3.1.2 Zerbitzuak 18 

3.1.3 Prozesuak 19 

3.1.4 Teknologia 19 

3.1.5 Beste esparru batzuk 19 

3.2 Mehatxuak 20 

3.2.1 Erakundea 20 

3.2.2 Prozesuak 20 



 

 ii
  

 

3.3 Indarguneak 20 

3.3.1 Erakundea 20 

3.3.2 Prozesuak 20 

3.3.3 Teknologia 20 

3.3.4 Beste esparru batzuk 21 

3.4 Aukerak 21 

3.4.1 Erakundea 21 

3.4.2 Prozesuak 21 

3.4.3 Teknologia 21 

3.4.4 Beste esparru batzuk 22 

4 HELBURU-EREDUA 23 

4.1 LANBIDE HOBETZEN PLANAREN EREDUA 23 

4.2 ZERBITZUEN EREDU BERRIA 25 

4.2.1 Esku hartzeko eredu berria 25 

Prospekzioaren eta Orientazioaren inguruko eredua 25 

Programa berritzaileak 26 

4.2.2 Bitartekaritza-eredu berria: Bitartekaritza berritzailea eta 
zerbitzuaren eraldaketa digitala 28 

4.2.3 Arreta-eredu berria 28 

4.2.4 Enplegurako prestakuntzaren eredu berria 30 

4.2.5 Orientazio-eredu integral baterantz 31 

4.3 ANTOLAKETA-EGITURA BERRIA 31 

4.4 TRANTSIZIO DIGITALA 34 

5 Zeharkako prozesuak, ardatzak, jarduera-lerroak eta 
proiektuak 35 

5.1 Proiektuen fitxak 38 

5.2 Idazkaritza teknikoa 50 

6 Ekintza-plana 52 

 

   



 

 iii
  

 

GRAFIKOAK 

5.1. grafikoa. Lanbide Hobetzen planeko proiektuen arteko mendetasuna
 37 

 TAULAK 

2.1. taula. EEE 2030ean jasotako proiektu traktoreak 10 

4.1. taula. Lanbide Hobetzen planaren egitura: ardatzak eta jarduera-
lerroak 23 

5.1. taula. Proiektuen zerrenda eta ardatzen eta jarduera-lerroen gaineko 
eragina 36 

5.2. taula. Lanbide Hobetzen Planerako laguntza teknikoaren eskema. 51 

6.1. taula. Kronograma 53 



 

  
4
  

 

1 SARRERA 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua urriaren 13ko 3/2011 Legearen bidez sortu zen 
2011. urtean, helburutzat hartuta “laguntzea egonkorra eta kalitatezkoa den enplegua 
izateko eskubidea erabat gara dadin eta laguntzea lan-merkatua osa dadin 
eraginkortasunez langileen enplegagarritasuna bermatzeko, eta enpresen eskaerei 
egokitutako langileen beharrei erantzuteko, eta kohesio soziala eta lurralde-kohesioa 
laguntzeko, agintzen zaizkion enplegu-politikak eta lan-legedia egikaritzeko politikak 
kudeatuz”. 

Helburu horrek indarrean jarraitzen du, baina hamar urte geroago beharrezkoa da 
Lanbiden trantsizio eta hobekuntzako prozesu bat abiaraztea, lau beharrizan betetze 
aldera: 

• Enplegu Zerbitzu Publikoa Euskadiren eskakizunetara egokitzea, eraldaketa 
betean dagoela kontuan izanda; 

• Prestakuntza eta enplegurako eskubideak bermatzean eraginkortasuna 
lortzea, enplegu-politika aktiboak izateko eskubide subjektiboaren ikuspegitik. 
Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatzailea izan behar du, kalitateko zerbitzu 
eraginkorra eskaintzeko, erantzun pertsonalizatuak, egokiak eta azkarrak 
emate aldera; 

• Diru-sarrerak bermatzeko errentak laneratzen eta gizarteratzen laguntzea; 

• Langileen eta enpresen beharrizanak asetzeko tresna erabilgarri bat 
edukitzeko eskari sozial eta politikoa betetzea, haren jatorrizko legean 
aurreikusitakoaren arabera. 

Helburu horiek betetzeko, XII. legealdiko Eusko Jaurlaritzaren programan, 2020ko 
irailean onartutako horretan, hirugarren eta laugarren helburuen artean jasotzen da, 
batetik, Lanbiderekin enplegu-sistema integral eta aktibatzailea lortzea, ardatz 
egituratzaile gisa, eta, bestetik, enpleguaren kalitatea hobetzea. Ekonomia eta 
enplegua suspertzeko Berpiztu programa ere 2020ko irailean onartu zen. Programa 
horren arabera, prestakuntza eta lan-aktibazioa funtsezko politikak dira, eta 
etengabeko trebakuntza eta ikaskuntza funtsezko elementuak dira ezagutzan 
oinarritutako ekonomia batean enplegua bermatzeko, lan-merkatuaren barruan gero 
eta konplexuagoak diren ibilbide profesionalekin. Merkatu horretan, profil eta 
konpetentzia profesional berriak eskatzen dira, produkzio-ehunaren beharretara 
egokitzeko modukoak, aldakorra baita testuinguru sozioekonomikoa. Laneratzeko 
ibilbide integralen diseinua, landunen nahiz langabeen lan-orientazioarekin eta 
prestakuntzarekin batera (bi horiek ardatz bihurturik) langileen lan-aukerak hobetzeko 
bide bat da, bereziki kualifikazio txikiena dutenena, langabeziaren kronifikazio-arriskua 
minimizatzen baitu.  

Eta oinarri horien arabera, Lan eta Enplegu Sailak, gizarte- eta ekonomia-eragileekin 
kontrastatu ondoren, 2030erako Enpleguaren Estrategia aurkeztu zuen Jaurlaritzan, 
bertan onar zedin. Estrategia horretan, Lanbideren funtzioa diseinatzen da, proiektu 
traktore modura, eta haren eraldaketa eta hobekuntza beste tresna batzuekin lotzen 
dira, eraldaketa erabatekoa lortzeko, hala nola Diru Sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Legearekin (DSBGESren Legea) eta Euskadiko 
Enplegu Sistemaren Legearekin (EES). 
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Esparru horretan egin da “Lanbide hobetzen”, Lanbiderentzat proposatutako 
trantsizioa eta hobekuntza ezartzeko helburuarekin, dokumentu honetan jasotzen den 
bezala. 

1.1 AGIRIA EGITEKO PROZESUA ETA HELBURUA  

Lanbide Hobetzen agiria Lan eta Enplegu Sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak egin dute, alderdi guztien arteko adostasunarekin (Administrazio 
Kontseilua, langileen ordezkariak, enpleguaren arloan inplikatutako sailak, eta beste 
eragile instituzional, publiko eta pribatu batzuk). 

Lanbide Hobetzen, beraz, gogoeta-prozesu baten ostean egin da. Prozesu hori, hain 
zuzen ere, XII. legegintzaldian garatu da, eta, bertan, bi elementu hartu dira kontuan. 
Lehen elementua testuingurua da: Lanbide Hobetzen ez da sortu plan isolatu gisa; 
aitzitik, plan- eta estrategia-multzo batean biltzen da, horiekin oso lotuta baitago. Hala, 
EAEn, Espainian eta Europan garatutako plan eta estrategiak biltzen ditu. Bigarrenik, 
gogoeta-prozesuak abiapuntutzat hartu ditu Lanbidek, modu parte-hartzailean, 
barnean egindako azterketak eta kontrasteak. Bi elementu horiei esker, Lanbideren 
egungo egoeraren diagnostikoa egin ahal izan da, ahuleziak eta indarguneak 
identifikatu eta Lanbiden ezarri beharreko helburu-eredua definitzeko.  

Helburu-eredu hori lortzeko, garatu beharreko ildo estrategikoak zehazten dira, eta 
horien lehentasuna ezartzen da, bai eta ezartzeko duten zailtasun-maila eta 
zerbitzuaren hobekuntzan aurreikus daitekeen inpaktua ere. Azkenik, legegintzaldi 
osorako ekintza-plana deskribatzen da, Lanbideren helburu-ereduaren definizioan 
zehaztutako ildo estrategikoak modu ordenatuan eta jasangarrian ezartzeko 
beharrezkoa baita. Hartara, identifikatutako gabeziak bete eta etorkizuneko helburuak 
eta erronkak lortzen lagundu nahi da. Gainera, Lanbide Hobetzen programako ekimen 
guztien plangintza zehazten da (denborak ezarrita). 

Dokumentuaren helburua honako hau da: Lanbiden zer aldatu behar den, noiz eta nola 
jasotzea. Lanbide Hobetzen planari forma ematen dioten ildo, proiektu eta jardueren 
definizioa jasotzen du, Lanbidek legegintzaldian zehar gauzatu beharko duen 
trantsizio- eta hobekuntza-bidea zehaztuz, ematen dituen zerbitzuen eraginkortasuna 
eta efizientzia nabarmen hobetzeko. Agiriaren gainerako zatian, testuingurua, barneko 
partaidetza-prozesuen ondorioak, Lanbideren egungo egoeraren diagnostikoa, 
helburu-ereduaren definizioa eta dagokion ekintza-plana aurkezten dira. 
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2 TESTUINGURUA 

Euskadiko eta nazioarteko testuinguru sozioekonomikoan, 2030erako EEEk eta 
Berpiztu programak ondo jasotzen duten bezala, hiru trantsizio nabarmentzen dira, 
eragin handia izango dutenak Euskadiko enpleguan eta lan-merkatuan: trantsizio 
teknologiko-digitala, energetiko-klimatikoa eta sozial eta sanitarioa. “Trantsizio horiek 
funtsezko palankak dira ekonomia eta lan-merkatua suspertzeko; izan ere, ekonomia 
eta politika publikoak eta pribatuak birbideratzen dituzte, horien ondoriozko aukerak 
ahalik eta gehien aprobetxatzen saiatzen dira, suspertzeko zailtasun handienak 
dituzten enpresa eta sektoreei arreta berezia eskaintzen diete, talde eta kolektibo 
kalteberenak babesten dituzte eta desberdintasun-egoerak minimizatzen dituzte.” 
(EEE, 2030).  

Lanbide Hobetzen, hain zuzen ere, 2030erako EEEn oinarritzen da. Hala, Lanbideren 
hobekuntza EAEko enplegu-politikaren etapa berri baten proiektu traktore bihurtzen 
da, enpleguan eta lan-merkatuan sortzen ari diren erronka berriei aurre egiten 
laguntzeko, EAEko Enplegu Sistemaren tresna publiko garrantzitsua denez gero. 
Enpleguaren kalitatearekin, biztanleriaren zahartzearekin, genero-arrakalarekin, 
immigrazioarekin, ekonomia berdearekin, digitalizazioarekin eta automatizazioarekin, 
ezagutzarako sarbidearekin, talentuagatiko lehiarekin, lan egiteko modu berriak 
agertzearekin (enplegu atipikoak, plataformak, enpresa parte-hartzaileagoak), 
iruzurraren aurkako zaintzarekin eta borrokarekin edo laneko osasunarekin lotutako 
erronkak dira jorratu beharrekoak. Erronka berri horien aurrean, administrazio 
publikoek eginkizun traktorea izan dezakete eta izan behar dute, sistemaren baterako 
gobernantzan eta eragile eta maila anitzeko lankidetzan oinarritutako kudeaketa-eredu 
berri baterantz hurbiltzeko. Gizarte-eragileekin (enpresa-erakundeak eta sindikatuak) 
elkarrizketa eta negoziazio iraunkorra eduki behar da, azken horiek funtsezko eragileak 
baitira. Hala, elkartruke horrek aukera ematen du enplegu-politikak diseinatzeko, 
planteatzen diren erronkak lortzeko, lan-gatazkei konponbidea aurkitzeko eta langileen 
eskubideak babesteko. 

Edonola ere, erronka berri horiei aurre egin behar zaienez, COVID-19ren osasun-
krisiaren ondorioak gainditu eta aldi horretan ikasitakoa aprobetxatzeaz gain, Lanbideri 
buruzko hausnarketa estrategikoa eta operatiboa baldintzatuta dago, baita epe labur 
eta ertainean Lanbideren trantsizioa eta hobekuntza bultzatzeko gaitasuna ere. 

Era berean, gizarte-kohesioaren aldeko apustua nabarmena da. Azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema 
Lanbiderekin lotu zuen, enplegu-politikei dagokienez. Harrezkero, Lanbidek, 
eskaintzen duen zerbitzuaren parte den aldetik, funtzio hau betetzen du: herritarrek 
aurrera egiteko baliabide ekonomikoak izateko duten eskubidea bermatzen du, eta 
gizarteratzeko prozesuetan laguntza eta babesa ematen ditu, “bere gain hartuz 
eskubidezko prestazio ekonomikoak izapidetzearekin eta ebaztearekin lotutako 
eskumenak, bai eta gizarteratzeko hitzarmenak egin, proposatu, negoziatu, sinatu eta 
horien jarraipena egiteko eskumenak ere”. Hori guztia gizarteratze aktiboko estrategia 
integral baten esparruan. Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal 
Sistemaren lege-aurreproiektuaren xedea da diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eguneratzea eta modernizatzea, bai eta diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 
EAEko eredua berreraikitzea ere, adostasun politikoa oinarri hartuta. Bestalde, 
Espainiako Gobernuak kohesio beraren aldeko apustua egin du, Bizitzeko Gutxieneko 
Diru-sarrera (BGDS) abian jarrita. BGDS izenekoa DSBErekin integratzea eta, gainera, 
DSBEren kudeaketa Lanbideren bidez modu integratuan egitea esku-hartze 
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publikoaren beste modu bat da, aurreko krisi ekonomikoan aplikatutakoaz bestelakoa, 
Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko jarduketen osagarritasunean 
oinarritua. DSBEren diseinu berrira egokitzea eta BGDS integratzea kudeaketa-
mailako erronkak dira Lanbideren berehalako konfigurazio antolatzaile eta 
operatiborako. 

Hala eta guztiz ere, krisialdian ikasitakoak gorabehera, eta epe labur eta ertainean 
itxaropen nahiko positiboak izan arren, kontuan hartu behar dira dauden desoreka 
nagusiak, bai enplegua lortzeko zailtasunean, bai horrek eragiten duen 
desberdintasunean. Ez bakarrik modu kuantitatiboan, langabezia-tasa murrizteko 
beharrari dagokionez, baizik eta, batez ere, modu kualitatiboan. 

Ildo horretan, Lanbideren eredu operatiboa modernizatzeko eta eraldatzeko 
estrategiaren abiapuntua osatzen duten erronka nagusiek zerikusia dute enpleguaren 
sarbidean, mantentzean, sustapenean eta kalitatean aukera-berdintasunaren 
ikuspegiari eraginkortasunez erantzuteko gaitasunarekin, hainbat ikuspegitatik:  

• Generoaren arabera, kontuan hartuta emakumeen eta gizonen jarduera-tasan, 
enplegu-tasan eta langabezia-tasan dauden ezberdintasun iraunkorrak, 
soldata-arrakala moduan agertzen direnak; 

• Adinaren arabera, enpleguan eta langabezian adin-taldeka dagoen aldeak 
belaunaldien arteko desoreka gero eta handiagoa erakusten baitu, batez ere 
30 urtetik beherako gazteen artean, baina baita 45 urtetik gorako biztanleria 
aktiboaren langabeziaren bolumenean eta iraupenean ere; 

• Langabezian emandako denboraren arabera, batez ere luzaroan langabezian 
egondako pertsonak diskriminatzen baititu;    

• Kalteberatasunaren arabera, diskriminazio-modu asko hartzen baititu, baina 
garrantzi berezia izanik kide aktibo guztiak langabezian dituzten unitateen 
kasuan.  

• Lurraldearen arabera, enplegu-politiketan lurralde-dimentsio bat txertatu behar 
baita, alde batetik, lurraldearen araberako enplegu-desberdintasunak 
saihesteko, eta, bestetik, lurraldeko erakunde-koordinazioaren aldeko apustua 
egiteko, ahalegin publiko eta pribatuak planifikatzeko eta koordinatzeko modu 
gisa, baliabideak aprobetxatu eta aukerak hobetze aldera. 

• Lan-egoeraren arabera, langabeei edo landunei zuzendutako enplegu-politikak 
bereiziz; 

• Jarduera ekonomikoaren adarraren arabera, erantzun desberdinak behar 
baitira enpleguaren kalitatearen erronkari aurre egiteko.       

Lanbidek bere zerbitzuen diseinuan txertatu behar duen ikuspegi kualitatibo horren 
ondorioa da ahaleginak kontzentratu behar direla, ez soilik enpleguaren sorreran eta, 
beraz, langabeziaren murrizketan, baizik eta baita lan-merkatu bidezkoagoa, 
orekatuagoa eta kalitate hobeagokoa lortzeko ahaleginean ere. 

Bestalde, Lanbideren esku-hartze publikoak arrakasta izan dezan, erabiltzaileekin 
duen harremana berriz aztertu behar da, eta haien titulartasuneko enplegu-politika 
aktiboetarako eskubide subjektiboaren bermatzaile bihurtu. Bere esku-hartzearen 
erdigunean pertsonak jartzea esan nahi du, langabezia-egoeran daudenetatik hasita, 
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baina baita enplegua galtzeko arriskuan dauden, prekaritate-egoeran dauden edo 
beste okupazio batera igarotzen ari diren okupatuak ere, proaktibitatearen eta arreta 
goiztiarraren bidez beren ekintzan ikuspegi prebentibo eta prediktiboa hartuta.  

Era berean, Lanbidek gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonei beren 
ibilbideetan laguntzeko eta babesteko eginkizuna indartzeko erronka ere badu. 
Horretarako, profilen eta premien diagnostikoan eta estratifikazioan sakondu behar du, 
baita gizarteratzeko plan integratu eta pertsonalizatuen garapenean ere, arretaren 
pertsonalizazioan aurrera egiteko eta ongizatearen estatuko beste sistema batzuekin 
kasuistika konplexuei heltzeko, sektore artean. 
 
Lanbidek, helburu hori lortzeko, produkzio-sareari eta haren enpresei begiratu behar 
die, talentua eta giza kapitala kudeatzeko prozesuetan zerbitzu ezagugarri eta 
aintzatetsia izan dadin, batez ere pertsonen bitartekaritzari eta kualifikazioari 
dagokienez.   

Epe labur eta ertainean hazteko eta enplegua sortzeko eta Europako Berreskuratze 
Funtsen edo Next Generation EU (NGEU) funtsen inbertsioaren inpakturako itxaropen 
positiboak sortzeko aukerak dituen une batean hasi zen LANBIDEren trantsizio- eta 
hobekuntza-prozesua. Tresna hori Europar Batasuneko estatu-kide guztiek onartu 
zuten osasun-krisiaren ondorio ekonomikoak arintzeko. Europako Kontseiluak onartu 
zuen 2020ko uztailaren 21ean, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EE) Erregelamenduaren bidez ezarri zen, zeinaren 
arabera Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa ezartzen baita (2021eko 
otsailaren 18ko 57. zenbakiko DOUE, 17-75 orriak). Halaber, Espainiako Gobernuak 
onartutako Errekuperazio, Eraldaketa eta Erresilientzia Planari esleitutako Funtsen 
eraginaren itxaropen positiboak ere aurreikusten ziren. Funts horiek helburu bikoitza 
dute: epe laburrean jarduera ekonomikoa berrabiaraztea krisia gainditzeko, baina baita 
hazkunde-potentziala hobetzea ere, egiturazko erreformak eginez eta produktibitatea 
handitzeko neurriak hartuz. 

2.1  ESPARRU ESTRATEGIKOA 

Plangintza estrategiko on baten funtsezko elementuetako bat haren ikuskera 
sistemikoa da, hau da, helburuak eta jarduketak formulatzean kontuan hartu beharreko 
elkarreraginak eta interdependentziak daudela ulertzea. Enplegu-zerbitzu publikoen 
eremuan, gutxienez, hiru plangintza-maila daude, espazio- eta eskumen-irizpideen 
arabera banatuta Europako, nazioko edo autonomia-erkidegoko esparruan. Gainera, 
zenbait alderditan, toki-mailan jarraipena dute.  

2.1.1 EAE  

Enpleguaren Euskal Estrategia (EEE) 2030 

Lanbide Hobetzen planerako oinarrizko erreferentzia-esparrua 2030erako EEE da. 
“EEE 2030. Euskadiren garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko kalitatezko 
enplegu inklusiboaren aldeko ituna” aurrekaririk gabeko krisi-testuinguru batean egin 
zen, COVID-19aren pandemiaren eraginez, eta 2021eko apirilean onartu zen. 

EAEko lan-merkatuaren diagnostikotik abiatzen da, eta ondorio nagusiak hauek dira:  

 oro har, EAEko enplegua bere ingurune hurbilena baino hobea dela esan 
daiteke, baina egiturazko arazo handiak ditu.  
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 proiekzioak betetzen badira eta orientazio egokiekin eta behar adinako 
intentsitatearekin jarduten ez bada, enpleguaren eskaintzaren eta eskariaren 
arteko desoreka kuantitatibo eta kualitatiboa gertatzeko arriskua dago, eta 
horrek jarduera ekonomikoaren garapena eta lehiakortasuna arriskuan jar 
ditzake.  

 EAEko Enplegu Sistemak —zeinetan Lanbide baita Enplegu Zerbitzu 
Publikoa— hobekuntza-prozesu garrantzitsu bati ekin behar dio, benetan eman 
ahal izateko EAEko gizarteak eta ekonomiak eskatzen dituzten balioa eta 
lidergoa.  

Estrategiak Euskadin 2030erako ezartzen duen enplegurako ikuspegia anbizio 
handikoa da: lan-merkatu horrek Euskadiren garapen sozial eta ekonomikoan 
laguntzen du, iraunkorra eta berdintasunezkoa da, kalitatezko enplegu-aukerak 
eskaintzen ditu ekitatean, gizarteratzean eta giza garapenean, enplegu-politika 
aktiboei eskubide subjektiboaren izaera ematen die, eta, eskubide hori betetzeko, 
enpleguko eskaintzei eta eskaerei eta pertsonen eta enpresen beharrei erantzun egoki 
eta azkarrak ematen dizkien EAEko Enplegu Sistema bat eratzen du. Eta ikuspegi 
horretan, Lanbidek, EAEko enplegu-zerbitzu gisa, funtsezko zeregina du. 

2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia 26 gako estrategikotan egituratzen da, eta 
horiek izango dira datozen 10 urteetan Euskadiko enplegu-politika publikoen orientazio 
eta lan-ildo nagusiak, planteatutako erronkei eta helburuei erantzuteko. Gako 
estrategiko horiek zehaztutako 4 helburu (bektore) estrategikoen arabera antolatuta 
daude: 

• 1. bektorea: Kalitatezko enplegua gizarteratzeko eta giza garapenerako 
funtsezko tresna gisa.  

• 2. bektorea: Enplegu erresilientea, ekoizpen-sistemara egokitzen dena.  

• 3. bektorea: Enplegu-politika aktiboetarako eskubide subjektiboa, eskubide hori 
enplegu-zerbitzu publiko eraginkor eta kalitatezko bihurtuta.  

• Zeharkako bektorea: Aukera-berdintasuna, EAEko enplegu-politikaren 
funtsezko ardatz gisa. 

Bektore horiek guztiak Lanbideren lanarekin eta eginkizunarekin lotuta badaude ere, 
3. bektoreak, enplegu-politika aktiboetarako eskubide subjektiboa aitortzeari 
buruzkoak, berekin dakar Lanbidek trantsizioa eta hobekuntza behar izatea eskubide 
hori bermatzeko, emandako zerbitzuen eraginkortasunean eta kalitatean aurrera 
eginez.  

Gainera, zehaztutako helburuak betetzeko lehentasunezkotzat jotzen diren proiektu 
traktore batzuk identifikatzen dira. 

1. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Euskadiko Enplegu Sistemaren Legea. 

2. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 4/2011 
Legearen erreforma. 

3. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Lanbide Hobetzen 
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4. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Enplegurako prestakuntzaren EAEko esparruaren 
eraldaketa 

5. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Hiru trantsizio handien inguruko enplegu eta 
prestakuntzarako plana 

6. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Erresilientzia-programa: enplegua sektore 
tradizionaletan 

7. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Covid-19aren talka-plana 

8. PROIEKTU 
TRAKTOREA 

Euskadin enplegu-politika aktiboak ebaluatzeko sistema 

2.1. taula. EEE 2030ean jasotako proiektu traktoreak 

Identifikatutako 3. proiektu traktorea Lanbide Hobetzen da. Gainerako proiektu 
traktoreak elkarrekin lotuta daude, eta eragin handia dute Lanbideren 
funtzionamenduan, eta zuzenean eragiten dute proposatutako trantsizio- eta 
hobekuntza-ereduan. 

Zehazki, proiektu horietako bik Lanbideren trantsizioaren eta hobekuntzaren 
diseinuaren zati handi bat markatzen dute. Alde batetik, etorkizuneko Euskadiko 
Enplegu Sistemaren Legea daukagu, Euskadirentzat kalitatezko enplegu-politika 
aktiboak planifikatu eta garatu ahal izateko egiturak eta tresnak antolatzea ekarriko 
duena. Lanbidek funtsezko eginkizuna bete behar du sistema horretan. Bestalde, Diru-
sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Sistemaren Legeak (aurreproiektu-fasean) 
eragin zuzena izango du Lanbideren egituran, zerbitzu-ereduan eta kudeaketa-
moduan. 

2.1.1.1.1 Euskadiko Enplegu Sistemaren Legea 

EAEko Enplegu Sistemako eragileen multzoa zabala eta askotarikoa da, eta hori guztia 
beharrezkoa da lortu nahi den helburua lortzeko. Horretarako, elkarrizketa soziala eta 
elkarrizketa zibila antolatu behar dira, hainbat mahai, espazio eta elkarrizketaren 
bitartez. Horietan, funtsean, diagnostikoa eta helburuak partekatu behar dira, lan-
agenda komun baten esparruan. 

Honako hauek dira Enplegu Sistemak bere kideen arteko elkarlaneko gobernantza 
garatzeko beharko dituen elementu eta konpetentziak, besteak beste: lan-agenda 
komuna, ikuspegi partekatua, lidergoa, balioak, eragile bideratzaileak eta konfiantza 
sentitua, publikoki aintzatetsita enplegu-sistemari ekarpenak egiten dizkioten eragile 
guztiak eta jarrera aproposak sortuta kalitateko enplegu inklusiboaren aldeko helburu 
komunak dituen komunitate bateko kide sentitzeko. Era berean, informazio-sistema 
komunak eta partekatuak behar dira, baita hizkuntza eta esparru kontzeptual komuna 
ere. Horrez gain, beharrezkoa da ezarritako politiken eragina ezagutzea eta 
ebidentzietan oinarrituta eboluzionatzea ahalbidetuko duten ebaluazio-sistemak 
adostea. 

Enplegu Sisteman gobernantza- eta gauzatze-gune partekatuak sortzea funtsezkoa 
da, bai sailen artean eta erakundeen artean, bai enplegu-eragile guztiak inplikatuta 
dauden foro batean, nola EAEn, hala lurralde-, eskualde-, udalerri- edo sektore-mailan. 

Lege berri horrek sistemaren gobernantza-eredu bat ezarri beharko du, enplegu-
ekosistemari koherentzia emateko, koordinazio, osagarritasun eta eraginkortasunaren 
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printzipioetan oinarrituta. Sistemak Lanbidek lan-merkatua dinamizatzeko zerbitzu 
publiko gisa duen lehentasunezko zeregina kokatu eta zehaztu beharko du, baita 
gainerako eragileekin duen zeregina ere. 

2.1.1.1.2 Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren 
Legea 

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 4/2011 Legearen erreforma 
(aurreproiektu-fasean) XII. legegintzaldiko erronka nagusietako bat da, eta DSBE 
eguneratzea eta modernizatzea du helburu, bai eta diru-sarrerak bermatzeko eta 
gizarteratzeko EAEko eredua berreraikitzea ere. 

Legearen helburu nagusiak honako hauek dira: 

• Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (BGDS) diru-sarrerak bermatzeko EAEko 
ereduan sartzea.  

• EAEko administrazio autonomikoari prestazio hori kudeatzeko eskumenak 
gauzatzen laguntzea. 

• Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistema osoak pobrezia 
ekonomikoa prebenitzeko eta murrizteko duen gaitasuna hobetzea, sistemaren 
estaldura handituz eta bermatutako zenbatekoen nahikotasuna hobetuz.  

• Gaur egun egoki babesten ez diren beharrei eta kolektiboei emandako arreta 
hobetzea, denek eduki ditzaten sistema erabiltzeko aukera berak. 

• Prestazio ekonomikoen kudeaketa normalizatzea, sinplifikatzea eta arintzea, 
kudeaketa arinagoa eta malguagoa eta segurtasun juridiko handiagoa 
ahalbidetuko duten mekanismo eta bermeen bidez, aldi berean identifikazio- 
eta kontrol-tresnak hobetuz.  

• Gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzeko 
eta laneratzeko zerbitzu eta programa eraginkorrak eskaintzea, batez ere 
Gizarte Zerbitzuen eta Enplegu Zerbitzuen lan koordinatuaren bitartez: 

• Lan-aktibazioa bultzatzea, EAEko enpresak eta ekonomia solidarioa 
bazterketaren aurkako borrokan inplika daitezen sustatuta. 

• Enplegua saritzeko egiturazko sistema bat finkatzea, pobreziaren tranpa 
saihesteko eta enpleguko pobreziari erantzuteko. 

• Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren gobernantza 
hobetzea, administrazioen arteko koordinazio-tresnak hobetuz. 

• Gizarte-ekintzako hirugarren sektorearen partaidetza erraztea. 

• Administrazioaren maila desberdinek gizarte-zerbitzuen, enpleguaren, 
hezkuntzaren, osasunaren edo etxebizitzaren eremuan behar dituzten 
zerbitzuei eta laguntzei dagokienez dituzten funtzioak argitzea. 

• Sistemari ebaluazio-, ikerketa- eta berrikuntza-tresna egonkor bat ematea. 

Lanbidek abiarazi behar duen eraldaketa osatzen eta baldintzatzen duten 
elementuetako batzuk honako hauek dira: kudeaketan aurreikusten diren hobekuntzek, 
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lan-aktibazioko zerbitzu eraginkorrenen eskaintzak, eta gizarteratze-prozesuei ekiteko 
beste sistema batzuekin izan beharreko harremanak. 

2020ko iraileko Jaurlaritzaren Programa eta BERPIZTU Programa 

Eusko Jaurlaritzak adierazi du ekonomia eta enplegua suspertzea ahalbidetuko duten 
erreformak bizkortzeko asmoa duela, eta, horretarako, Jaurlaritzaren Programan 
hainbat konpromiso hartu direla, Lan eta Enplegu Sailaren partaidetza nagusia 
dutenak; besteak beste: 

• Langabezia-tasa berriz ere % 10etik beherakoa izatea. 

• 30.000 gazteri lehen lan-esperientzia izateko aukera emango dien gazte-
enpleguaren talka-plan bat hedatzea. 

• 4.000 enpresa berri eta 5.500 enplegu berri sortzen laguntzea, ekintzailetza 
bultzatuz eta autonomoei eta mikroenpresei lagunduz, batez ere 
digitalizazioari, trantsizio ekologikoari, zahartzeari eta zaintza-ekonomiari 
lotutako enplegu-sorgune berrietan. 

• Lan-kontratu mugagabeak erregularizatzea eta aldatzea, batez beste 7.000 
pertsonarentzat urtean, ikuskaritza-bitartekoak indartuz. 

• Enpleguaren kalitatea hobetzea (soldata hobeak, egonkortasun handiagoa, 
lanaldien partzialtasun txikiagoa eta kontratuen behin-behinekotasun 
baxuagoa). 

• Zailtasun handienak dituzten langabeen laneratzea bultzatzea, lehentasunezko 
jardun-eskualdeei arreta berezia eskainiz eta langabeziaren kronifikazioa 
saihesten dela zainduz. 

Erakundeen konpromisoa indartuz, 2020-2024 aldirako Euskadiko Ekonomia eta 
Enplegua Suspertzeko BERPIZTU Programak, 2020ko azaroan onartutakoak, 
ekonomia eta enplegua suspertzeko Euskadiko apustua jasotzen du. Eusko 
Jaurlaritzaren eta foru-aldundien konpromisoa da “behar den guztia egitea ahalik eta 
enplegu gehien mantentzeko eta galdutako enplegu guztia berreskuratzeko”. 

Programa bi ardatz handitan egituratzen da (ekonomia suspertzea eta enplegua 
sortzea). Ardatz horiek 12 jarduera-politika biltzen dituzte, eta, hala, indarrean dagoen 
bitartean ekonomia eta enplegua suspertzeko eta biziberritzeko hainbat neurri 
ezartzeko erreferentzia-esparrua osatzen dute. Gainera, “enpleguaren kalitatea 
hobetzeari” buruzko zeharkako ardatz bat jasotzen da. Programaren aurrekontu-
zuzkidura zenbatetsia 13.250 milioi eurokoa da, 2020-2024 aldirako. 

Lanbidek, enplegu-zerbitzu publikoa den aldetik, eginkizun zentrala, proaktiboa eta 
dinamizatzailea izan behar du, proposatutako helburuak lortzea ahalbidetuko duena, 
Berpiztu programak dakarren palanka aprobetxatuz.  

2.1.2 Espainia 

Enpleguari babes aktiboa emateko 2021-2024ko estrategia espainiar 
berria 

Lanbide modernizatzeko ibilbide-orrian kontuan hartu behar den beste plangintza-
esparrua Enplegu Sistema Nazionaletik datorrena da. Egungo testuinguruan, 
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salbuespen gisa gertatzen da, Eraldaketa, Errekuperazio eta Erresilientzia Plana -
Espainia Puede delakoa- betetzean (batez ere 23. osagaia) eta Enpleguari Babes 
Aktiboa emateko 2021-2024 Espainiako Estrategia onartzean. Garrantzi handiagoa 
izateko, Estatuko bi tresna horiek enplegu-politika aktiboen erreforma zabala 
aurreikusten dute, bai eta enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegua aktibatzeko 
aurrekontua nabarmen handitzea ere, eta hori ziur aski hurrengo urteetan ere 
mantenduko da. 

Horri dagokionez, ezinbestekoa da honako hauek kontuan hartzea: enplegu-politika 
aktiboen arloan beharrezkoak diren arau-erreformak, horiek produkzio-eraldaketako 
prozesuari laguntzen dioten beste erreforma batzuekin duten lotura, eta, hurrenez 
hurren, 2021-2024 Enpleguari Babes Aktiboa emateko Espainiako Estrategia berriaren 
V. eta VI. kapituluetan aurreikusitako neurri berrien ezarpenaren plangintza 
estrategikoa eta epeen ezarpena. 

Kontuan hartu behar da hurrengo hilabeteetarako aurreikusitako erreforma batzuek 
eragina izango dutela Lanbideren kudeaketa-eremuan, hala nola urriaren 23ko 3/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enpleguaren Legearen testu 
bateginean iragarritako erreformak, urtarrilaren 16ko 7/2015 Errege Dekretuaren 
erreformak (Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen 
duenak) eta etorkizuneko Lanbide Heziketaren Legeak, zeinak gaur egun indarrean 
dagoen enplegurako prestakuntzaren 30/2015 Legean funtsezko eragina izango baitu. 

Era berean, Lanbideren plangintza operatiboak kontuan hartuko ditu Espainiako 
Estrategia berriaren funtsezko helburuak, helburu estrategikoak eta egitura-helburuak, 
bai eta horiek urteko enplegu-politikako urteko planetan duten isla ere, indarrean 
dagoen bitartean. Testuinguru horretan, funtsezkoa izango da, halaber, Lanbidek parte 
hartzea enplegu-politika aktiboen urteko plangintza-prozesu horietan, bai eta 
jardunbide egokien trukean oinarritutako baterako gobernantzako eta elkarrekiko 
ikaskuntzako sistema berrian ere, Enplegu Sistema Nazionalaren eta Enplegu Zerbitzu 
Publikoen Europako Sarearen esparruan (Lanbidek horietan parte hartzen du).  

Azken batean, Lanbide modernizatzeko ibilbide-orriak, helburuen eta baliabideen 
formulazio koherentea ez ezik, malgutasuna eta moldagarritasuna ere eskatzen ditu 
finantza-esparrua eta kudeaketa-tresnak bere kudeaketa-eremuari eragiten dioten 
nazioko eta nazioarteko erreformen dinamikara egokitzeko. 

2.1.3 Europa 

Europar Batasunak eta Europako Enplegu Zerbitzu Publikoen Sareak 
Enplegu Zerbitzu Publikoei (EZP) egindako gomendioak 

Europa mailan, estatu-kideentzako jarraibide integratuak eta gomendioak egiten dira; 
azkena, martxoaren 8ko BOEn argitaratua, Batzordearen 2021/402 Gomendioa (EB), 
2021eko martxoaren 4koa, COVID-19 krisiaren ondoren enplegurako laguntza aktibo 
eraginkorrari buruzkoa (EASE). Tresna horien bitartez, Europako Batzordeak finantza-
tresnen bidez jarraipena duten hazkunde- eta enplegu-politikak bideratzen eta 
koordinatzen ditu, bereziki Europako Gizarte Funtsa (EGIF).  

Horietatik guztietatik, Lanbideren kudeaketaren esparruan, funtsezkoa da gazteen 
enplegu-politika, 2014tik Gazte Bermea programan txertatua. Politika horrek jarraipena 
izango du datozen urteetan, Gazte Bermea + programaren bidez, honako komunikazio 
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honen arabera: "Gazteen enpleguari laguntzea: hurrengo belaunaldirako enplegurako 
zubia".  

Gazte Bermea + Europako Zutabe Sozialarekin bateratzeko eragiketa, 2017ko 
azaroaren 17an Gotemburgon (Suedia) egindako goi-bileran onartua, funtsezko 
plangintza integratuko esparrua izango da 30 urtetik beherakoen langabeziari heltzeko. 

Ildo horretan, Europako Zutabe Sozialak 20 printzipio eta eskubide giltzarri ezartzen 
ditu lan-merkatuen egiturazko funtzionamendua hobetzen laguntzeko, eta eremu 
espezifiko bat identifikatzen du (1. kapituluko laugarrena): enplegurako laguntza 
aktiboa. Eremu horrek aurreikusten du pertsona bakoitzak laguntza pertsonalizatua eta 
egokia jasotzeko eskubidea duela, enpleguaren edo lan autonomoaren ikuspegia 
hobetzeko. Horrek berariaz barne hartzen du gazteek etengabeko hezkuntzarako, 
ikastun-prestakuntzarako, praktikaldirako edo kalitate oneko lan-eskaintzarako duten 
eskubidea, langabezian geratu edo ikasketak amaitu ondorengo lau hilabeteetan. 

Zutabe Sozialak ez du eraginkortasun juridiko zuzenik, Euskal Autonomia Erkidegoan 
eskubide horiek berehala bermatzera behartzen duenik; zehazki, 30 urtetik beherako 
gazteek enplegua lortzeko edo ikasteko aukera izateko eskubidea, ikasketak amaitu 
edo enplegua galdu ondorengo lau hilabeteetan. Hala ere, gure lan-merkatuaren 
inguruabarrak kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoa prest dago zutabe soziala 
egingarri bihurtzeko, baldin eta Lanbidek, gizarte-solaskideen eta beste erakunde 
publiko batzuen laguntzarekin, gazteei arreta emateko eredu operatiboa egokitzen 
badu, gazteen langabezia-tasa Europako batezbestekoaren azpitik kokatzeko 
legegintzaldi honetan.  

Horretarako, ezinbestekoa izango da Lanbideren zerbitzu-zorroaren funtzionamendua 
helburu horretara egokitzea, eta, bereziki, honako hauen esparru logiko eta operatibo 
hau: “Orientazio Zerbitzua” eta “Enplegurako Prestakuntza eta Kualifikazio Zerbitzua”. 

Zutabe sozialarekin batera, Europako esparruak interes handiko beste ekimen batzuk 
ere jasotzen ditu Lanbide modernizatzeko erronka kualitatiboak bideratzeko eta 
jorratzeko, batez ere sexuen arteko lan-berdintasuna lortzea eta luzaroko langabezia 
murriztea bezalako helburuei dagokienez.  

Gaitasunen Europako Agenda eta Ikaskuntzarako Europako Aliantza onartzeari buruz 
ari gara. Horien aurreikuspenak koherenteak dira Hezkuntza Ministerioa buru duen 
Lanbide Heziketako Aliantzarekin, Lanbide Heziketari buruzko Lege berri bat ekainean 
aurkeztuko dela iragarri baita, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 
1/2013 Legearekin batera. Lege horrek administrazio publikoen eta EAEko gizartearen 
jarduna integratzen du autonomia profesionalaren hobekuntzan, lan-trantsizioen 
kudeaketan eta etengabeko ikaskuntzan.  

Honako hauek dira Lanbideren zerbitzu-zorro berrian jarraipena izan behar duten 
Europako plangintzaren beste tresna garrantzitsu batzuk: herritarrentzako 
Konpetentzia Digitalen Europako Esparrua (DigCom), Hizkuntzen Europako 
Erreferentzia Esparru Bateratua, Ekintzailetzako Konpetentzien Europako Esparrua 
(EntreComp), eta, halaber, helduentzako aukera berriak sortzeko “Upskilling 
Pathways” ekimena, zeinak koordinatuta jardun behar baitu konpetentzien 
“mikroprestakuntza” eta enplegurako prestakuntzako zeharkako abilezien eta 
konpetentzien prestakuntza martxan jartzeko prozesuekin. 
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Orientazio profesionalari dagokionez, Europar Batasuneko (EB) kide diren herrialdeen 
erreferentea garrantzitsua da. Herrialde horiek estrategia orokor bat partekatzen dute 
beren herritarren orientazioa sustatzeko hezkuntzaren, prestakuntzaren eta 
enpleguaren sektoreetan. Orientazioa lehentasun gisa sartzen da estatu-mailan, eta 
bizialdi osoko orientazioa sustatuko duten printzipio komun batzuk eraikitzea sustatzen 
da. Bere proposamena Lanbide Heziketaren Garapenerako Europako Zentroaren 
(CEDFOP) bidez zehazten da. Zentro horrek honela definitzen du bizialdi osoko 
orientazioa:  

[…] jarduera-multzo horri esker, edozein adinetako herritarrek beren bizitzako 
edozein unetan identifika ditzakete beren gaitasunak, ahalmenak eta interesak, 
erabaki garrantzitsuak har ditzakete hezkuntzaren, prestakuntzaren eta 
enpleguaren arloan, eta beren bizi-ibilbide indibiduala kudea dezakete 
ikaskuntzan, lanean eta gaitasun edo eskumen horiek bizitza osoan zehar 
eskuratzen edo erabiltzen diren beste ingurune batzuetan. (CEDEFOP, 2006, 
12. orr.). 

Bestalde, Lanbide modernizatzeko erronkak eta, beraz, haren ibilbide-orriak, maila 
estrategikoan eta operatiboan, Europako beste tresna batzuk aurreikusiko ditu. 
Halaber, Espainiako eta Europako beste enplegu-zerbitzu publiko batzuekin 
alderatuta, tresna horien ezarpena aurreratuko du:  

• EURES sare europarra. Sare horren bitartekotza- eta orientazio-zerbitzuak 
Lanbidek kudeatzen ditu, Europa mailako lan-mugikortasuna errazte aldera;  

• Trebetasunen, Konpetentzien eta Lanbideen Europako Sailkapena (ESCO, 
ingelesezko siglen arabera). Sailkapen horrek lagungarria izan behar du 
enplegu-eskatzaileak konpetentzien arabera kudeatzeko eta ikuspegi 
funtzional batetik kudeatzeko haien trantsizioak eta laneratzeko ibilbideak;  

• Enplegu Zerbitzu Publikoen Europako Sareak (PES Network) sustatutako 
tresnak, batez ere jardunbide egokietan oinarritutako ikaskuntza konparatiboko 
sistema (benchlearning) eta enplegu-zerbitzu publikoen jarduna hobetzeko 
metodologia, Lanbideren gaitasunak eta kudeaketa hobetzea errazten dutenak 
eta erakundearen jardunaren lehen ebaluazio baterako erabili direnak. 

Tresna horiek ezartzea baliagarria da Lanbideren eredu operatiboa erreformatzeko ez 
ezik, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismo Europarraren (Next Generation 
UE), Europako Gizarte Funtsaren urte anitzeko finantza-esparruaren (2021-2027) eta 
Gazte Bermea + programa berriaren finantza-baliabideak bideratuko direla bermatzeko 
ere. 

Kontseiluaren gomendioa, 2019ko ekainaren 5ekoa, COM (2019) 509 
azkena, Espainiako 2019ko Erreforma Programa Nazionalari buruzkoa  

Gomendioaren zati batek enplegu-zerbitzu publikoei dagozkien funtzioak jorratzen ditu. 
Abiapuntuko diagnostikoaren arabera, zerbitzu horiek enplegu hutsen proportzio txikia 
izapidetzen dute. Ondorioz, beharrezkoa da enplegua bilatzeko eta enplegatzeko 
erabilera hobetzeko neurriak hartzea, enplegu-eskatzaileak enplegu-emaileekin 
harremanetan jartzeko profilak egitea, azken horien premien arabera, eta abar. Helburu 
horiei enplegu-zerbitzu publikoen eta gizarte-zerbitzuen arteko lotura egokia gehitzen 
zaie.  
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Beraz, Gomendioak enplegu-zerbitzu publikoak modernizatzearen aldeko apustua 
egiten du, beste neurri batzuekin batera (lan-merkatuan eragiten dutenak), langileen 
enplegagarritasuna eta moldagarritasuna eta hazkundea hobetzen laguntzeko, lan-
merkatuko trantsizioak leuntzeko eta, azken batean, produktibitatea sustatzeko.  

Lanbide Hobetzen planak eta bertan jasotzen diren hobekuntza-proposamenek bat 
etorri behar dute gomendio horiekin, eta gomendio horiek sintetizatu egin behar dira, 
hain zuzen ere, herritarrei zuzendutako erakunde bat lortzeko, dauden lanpostu hutsen 
izapidetzea esponentzialki handitze aldera. Horretarako, ezinbestekoa da merkatuaren 
benetako beharrei arreta eskaintzea eta etengabe egokitzea, enplegurako politika 
aktiboko ekintzen bidez berehalako sustapena egitea, enpresekin eta gizarte-
eragileekin lankidetzan aritzea, toki-mailan jardunez, eta kudeaketan nolabaiteko 
autonomia ematea bulegoei. 

Next Generation EU 

Next Generation EU proiektu europarra aldi baterako tresna da, pandemiaren aurrean 
Europar Batasuneko herrialdeak suspertzen laguntzeko asmoa duena. 750.000 m €-
ko zuzkidura du, eta aurrekontu horrekin estatu-kide guztientzat susperraldi 
jasangarria, bidezkoa, inklusiboa eta justua bermatu nahi da.  

3 zutabetan hedatzen da, Europa ekologiko, digital eta erresiliente batean inbertitzeko 
helburu komunarekin. Hainbat tresnaren bidez egituratzen da, besteak beste, 
Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismo berri baten bidez. Mekanismo 
horren helburua trantsizio ekologiko eta digitalarekin eta ekonomia nazionalen 
erresilientziarekin lotutako inbertsioak eta erreformak babestea da. 

2030 Agenda eta Nazio Batuen Garapen Jasangarriko Helburuak 

Bai Lanbide hobetzen bera, bai Lanbiderentzat inplikatzen dituen trantsizio- eta 
hobekuntza-prozesuak bat datoz 2030 Agendarekin eta Nazio Batuen Garapen 
Jasangarriko Helburuekin, eta, zehazki, 8. helburuarekin (lan duina eta hazkunde 
ekonomikoa). Azken horrek dei egiten die administrazioei enplegu-zerbitzu publiko 
aktibatzaileak diseinatzeko, elkarrizketa soziala eta negoziazio kolektiboa sustatzeko, 
elkarlaneko lan-harremanen alde egiteko, eta kalitatezko enpleguak bermatuko 
dituzten formula ekonomiko berritzaile, jasangarri eta inklusiboen alde egiteko. 

2.2 BARNE-HAUSNARKETAKO PROZESUA 

Lanbide Hobetzen egiteko, kontuan hartu dira erakundea osatzen duten taldeen parte-
hartzean oinarritutako hainbat dokumentu, gogoeta eta barne-esperientzia. Zehazki, 
honako iturri hauek erabili dira: 

• Nazioarteko jardunbide egokiei buruzko txostenak, Enplegu Sistema 
Nazionalaren esparruan eta nazioarte mailan (Frantzia, Danimarka eta 
Flandriako zerbitzu publikoak) jardunbide egokiak transferitzeko eta enplegu-
politika aktiboak kudeatzeko ekimenetan parte hartu ondoren egindakoak;  

• “Aurrerabide” kudeaketa publiko aurreratuaren eredua ezartzeko ebaluazio-
prozesuaren emaitzak eta gomendioak (2020ko azaroa); prozesu horretan 26 
pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten 2020an. 



 

  
17
  

 

• EVADES txostena (2018ko txostena): Lanbideren jarduna baldintzatzen duten 
faktore nagusiei buruz garatutako ebaluazioaren ondorioen eta gomendioen 
txostena. 

• Enplegu-bulegoetako antolamendu-beharren diagnostikoaren dokumentua, 
Lanbideko Barne Kontroleko Unitateak egina (2020). 

• Erakundearen eraldaketa digitalari buruzko gogoeta-prozesuaren laburpen-
dokumentuak (2021). Prozesu horretan parte hartu dute Lanbideko 
zuzendaritzek eta inplikazio handiena duten hainbat zerbitzuk. 

• Erakundeko prestakuntza-beharren diagnosi-dokumentuak (2021). 

• Lanbideko zuzendaritzarekin, lurralde-bulegoekin, zerbitzu zentralekin eta 
DSBEren eta informatikaren arduradunekin egindako lan-bileren laburpen-
dokumentua (2021). 
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3 DIAGNOSTIKOA 

Gogoeta estrategikoa egin ondoren, autonomia-, nazio- eta nazioarte-mailako 
testuingurua aztertuta, AMIA azterketa bat egin da atal honetan, Lanbidek aurrean 
dituen mehatxu eta aukera nagusiak eta datozen urteetan estrategia arrakastatsu bat 
garatzeko zuzendu, garatu, mantendu eta ustiatu behar diren indarguneak eta 
ahuleziak hautemateko.  

AMIA matrizea barne-azterketatik eta ingurunetik ateratako ondorioetan oinarritzen da, 
eta, beraz, gaur egun Lanbideren ezaugarri diren indarguneak eta ahuleziak 
identifikatzen ditu, baita etorkizunean aurrean izango dituen aukerak eta mehatxuak 
ere. 

3.1 AHULEZIAK 

3.1.1 Erakundea 

• Zuzendaritzen kudeaketa-arloetako lan-kargak berrorekatu behar dira.  Hiru 
zuzendaritza ez dira nahikoa Lanbideren dimentsiorako.  

• Koordinazio eta komunikazio falta ageri da Lanbideko zerbitzuen artean.   
Arloetako eta zerbitzuetako arduradunen erabakiak ez dira beherako mailetara 
heltzen, eta Lanbideko zerbitzu-sareko bulegoetako arduradunek ere ez dituzte 
behar bezala ezagutzen.  

• Erabiltzaileen eta Lanbideren arteko hainbat komunikazio-bide daude, haien 
zalantzak, kexak, galderak nahiz iradokizunak helarazteko; horietako batzuk ez 
daude prozedura bidez ezarrita.  

• Bulego batzuetan langileak behar dira zerbitzu egokia emateko. Gaur egun, 
DSBEren izapideek Lanbideren giza baliabide gehienak kontsumitzen dituzte, 
bereziki bulego batzuetan. 

• Langileen txandakatzea handia da, eta horrek zerbitzuaren funtzionamendu 
normala asaldatzen du, langile berriak benetan produktiboak izan arte 
(ikaskuntza-kurba altua posizio batzuetarako).  

3.1.2 Zerbitzuak  

• Zerbitzuen katalogoa eta haren balio erantsia gehiago definitu eta argitaratu 
behar dira, batez ere enpresentzat.  

• Ezarritako arreta-ereduak ez die erantzuten bulegoen eta zerbitzuen 
erabiltzaileen beharrei. Zerbitzuak homogeneoak dira, lurraldeen arteko 
desberdintasunei, dimentsionamenduei eta premiei erreparatu gabe. 
Lanbideko langileek mota guztietako zereginak egiten dituzte, kalitatezko 
zerbitzua emateko behar den espezializazioa eta profesionaltasuna galduz. 

• Ez dago esku hartzeko ereduaren definiziorik. Esku hartzeko eredu jakin bati 
erantzuten ez dion arreta-eredu bat garatu da.  
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• Orientazioa, Lanbideren funtsezko zerbitzuetako bat, erakunde 
laguntzaileetara bideratzen da sistematikoki, baina Lanbideren zerbitzuaren 
ardatz egituratzailea eta kalitatezkoa izan behar zuen. 

• Bitartekaritza-zerbitzua oso eskasa da. 

• Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta izapidetzeko, kudeaketa birplanteatu eta 
hobetu behar da, baliabideak eta mekanismoak berriz orekatzeko, eta, hala, 
pertsonak aktibatzeko eta lan-munduarekin konektatzeko denbora gehiago 
eskaintzeko, pertsonak gizarteratze aldera. 

• Programen eta zerbitzuen ebaluazioa ez da sistematikoki sartzen Lanbideren 
kudeaketa-ereduan. 

3.1.3 Prozesuak 

• Ez dago prozesuen maparik. Deialdiek eta jarduerek ez dute kudeaketa, 
jarraipen eta ebaluazio egokiak egiteko moduak, denborak eta emaitzak 
identifikatzen dituen prozesu argirik. 

• Berrikuntza gutxi egon da programetan eta kudeaketa-moduetan. Programa 
askok urte asko daramatzate funtzionatzen, eta ez dira behar bezala ebaluatu, 
ez eta lan-merkatuan gertatu diren aldaketetara egokitu ere.  

• Ez dago lankidetza arinik, ezarritako kanal eta protokoloekin, Lanbideren eta 
EAEko enplegu-ekosistemako eta ongizate-estatuko beste sistema batzuetako 
beste eragile batzuen artean, nahiz eta horiekin partekatzen den 
pertsonentzako gizarteratze-ibilbideak sustatzeko misioa.  

• Ez dago Lanbideren Administrazio Kontseiluaren (LAK) eta haren batzorde 
teknikoen barne-funtzionamendua ezartzen duen erregelamendurik. 

3.1.4 Teknologia 

• Erakundearen digitalizazioa partziala da, bai prozesuetan, bai erabiltzaileekin 
eta enpresekin harremanetan jartzeko kanal digitaletan. 

• Zerbitzuei lotutako operatiboak zatikatuta egoteak (orientazioa, prestakuntza, 
bitartekaritza) enplegu-eskatzaileen 360º-ko ikuspegia zailtzen du. 

• Ez dago balio erantsiko zerbitzuak ematea errazten duen enpresa-modulurik. 

• Operatiboak gehiago bideratzen dira izapideetara, azterketara baino. 

• Informatika-arloaren egitura lauegia da. Piramide erreal bat ezarri behar da, 
arloko arduradunaren eta proiektu-buruen arteko bitarteko lanpostuak barne 
hartuko dituena, Lanbideren IKT beharren ikuspegi globalagoa duen jende 
gehiago egon dadin. 

3.1.5 Beste esparru batzuk 

• Baliabideei dagokienez, gaur egun Lanbiden giza baliabide gehiago bideratzen 
dira izapideak eta kudeaketak egitera, batez ere DSBEri dagokionez, baina 
baita enplegua sustatzeko beste programa batzuetan ere. 
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• Eredu erabat erreaktiboa: ez dago prebentzio-tresnarik edo -politikarik, epe 
labur-ertaineko balizko arriskuak aurreikusteko balio duenik (erregulazio-
arriskuak, enplegu-erregulazioko espedienteak zabaltzeko aukera, sektore-
birmoldaketak, etab.). 

3.2 MEHATXUAK 

3.2.1 Erakundea 

• Langileen txandakatzea handitzen ari da, erakundetik kanpoko hainbat 
arrazoirengatik (lan-eskaintza publikoak hainbat erakundetan, erretiro 
aurreratuak, etab.).  

• A priori, ez da giza baliabide berririk esleitu BGDSen izapideak edo EEM 
funtsen kudeaketa bere gain hartzeko. 

3.2.2 Prozesuak 

• Lanbideren sailetan berrikuntza bultzatzen duten dinamikak falta dira. 

3.3 INDARGUNEAK 

3.3.1 Erakundea 

• Lanbideko zuzendaritzak borondatea dauka trantsizio- eta hobekuntza-plan 
bati ekiteko. 

• Lurralde-ezarpenaren maila ona da: bulegoen kapilaritatea. 

• Lanbideko giza baliabideak kualifikazio handiko profesionalez osatuta daude. 

• Lanbidek kudeatzen duen eskariaren bolumena handia da: eskatzaileen 
200.000 erregistro baino gehiago jasotzen dira datu-base eguneratuan. 

• Administrazio Kontseilua oso aktiboa da, eta gizarte-eragileen eta 
enpleguarekin zerikusia duten beste sail batzuen (Hezkuntza eta Industria) 
ordezkariak ditu. 

3.3.2 Prozesuak 

• Lanbidek urrats garrantzitsuak egin ditu prozesuen automatizazioan: 
elkarreragingarritasun-zerbitzuen erabilera masiboa (lidergoa Eusko 
Jaurlaritzan), OCRen erabilera dokumentuak irakurtzeko eta katalogatzeko, 
etab. 

3.3.3 Teknologia 

• Lanbidek IKTen arloko lehen urratsak egin ditu datuan oinarritutako erakunde 
baterantz eboluzionatzeko prest egoteko: Big Dataren plataforma bat izatea, 
analitika aurreratua erabiltzea, katalogazio-ekimenak gauzatzea eta datuaren 
kalitatea hobetzea.  

• Agile metodologiak erabiltzen dira proiektuak gauzatzeko. 
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3.3.4 Beste esparru batzuk 

• Kupoaren bidezko finantzaketa-mekanismoari esker, ekimenak arinago 
finantzatzen dira. 

• Enpleguaren banaketaren egitura orekatua da Euskadin. 

• Enplegu-eskatzaileen kualifikazio-maila handia da gure ingurunearekin 
alderatuta. 

• Erakunde lankideen sare egonkorra dago.  

• Elkarrizketa soziala egon badago.  

3.4 AUKERAK 

3.4.1 Erakundea 

• Lanbideren estatutuek Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortzeko 
eskaintzen duten aukera baliatzea, unitateen eta enplegu-bulegoen arteko 
kudeaketa eta koordinazioa errazteko. 

• Hobetzeko beharraz kontzientziatzea erakundean. 

• DSBGESaren Legeak sartutako aldaketak baliatzea Lanbidek gizarteratze-
sisteman duen rola birdefinitzeko eta enplegu-bulegoak berrantolatzeko. 

• EESren Legea (proiektu-fasean dagoena) baliatzea, sistemaren gobernantza, 
eraginkortasuna eta efizientzia egituratzen dituena, Lanbidek bertan duen 
lidergo-rola sendotzeko. 

3.4.2 Prozesuak 

• Nazioko eta Europako enplegu-estrategia berrien aukera aprobetxatzea, esku 
hartzeko eredu berri pertsonalizatuago bat sortzeko, eskatzaileak eta enpresak 
ardatz hartuta. 

• Lanbidek duen borondatea, esparru jakin batzuetan lankideekin hitzarmenak 
ezartzeko eredu bat hartzeko. 

• Lanbidek duen borondatea, esku hartzeko eredu bereizgarri bat ezartzeko, hain 
zuzen ere gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetan oinarrituta, erabiltzaileen 
beharren eta enpleguraino duten distantziaren arabera, eta esku hartzeko 
eredua enpresen eskariari erantzuteko eredu berriarekin lotuta. 

3.4.3 Teknologia 

• Lanbideren programen jarraipena azkar egiteko tresnak eta datuak eskura 
izatea. 

• Esperientzia, prozesuen automatizazioan (batez ere DSBEn), beste izapide eta 
prozesu batzuetara esporta daitekeena. 

• Euskadiko Eraldaketa Digitalerako 2025. Estrategia (2021eko martxoa) 
bultzatzea, EAEko Administrazio Publikoaren eta eragile ekonomiko eta 
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sozialen arteko harremana ulertzeko eta gauzatzeko beste modu bat dela 
ulertuta. 

3.4.4 Beste esparru batzuk 

• EEE 2030, enplegu-arloan bide berri bat markatzen duena erronka eta helburu 
partekatu berriekin. 

• Legegintzaldi honetan erabilgarri dauden baliabideak gehitzea. 

• Enpleguari eta Lanbide Heziketari buruzko legeen araudia aldatzea. 

• Datozen urteetarako aurreikuspen ekonomikoak: pandemiaren aurreko 
egoerara itzultzea 2 urtean. 

• Jardunbide egokien trukean oinarritutako elkarrekiko ikaskuntza sustatzea 
Enplegu Sistema Nazionalaren eta Enplegu Zerbitzu Publikoen Europako 
Sarearen esparruan. 

• Erregulazio berria ezartzea, programa komunak sinplifikatuko dituena. 

• ESCO sailkapena onartzeko aukera, EBko estatu-kide guztietan lantzen ari 
dena. Sailkapen horrek lan-merkaturako, hezkuntzarako eta prestakuntzarako 
egokiak diren gaitasunak, konpetentziak, kualifikazioak eta okupazioak 
erlazionatzen eta kategorizatzen ditu, eta lagungarria da prestakuntza-
ibilbideen definizioa eta lan-bitartekotza hobetzeko. 

• Sektore nazional guztietan digitalizazioa bultzatzea. 

• Enpresa handien funtzio soziala indartzea: sentsibilitate handiagoa garatzea 
enplegu-suntsipeneko egoeren aurrean, kolektibo kalteberak laneratzeko 
premien aurrean, etab. 
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4 HELBURU-EREDUA 

Lanbideren egungo egoeraren diagnostikoa egin ondoren, fase honetan 
Lanbiderentzako helburu-eredua diseinatu da. Horretarako, honako faktore hauek 
hartu dira kontuan, nagusiki: 

• Lanbideren egungo egoera, hausnarketa estrategikoaren fasean egindako 
AMIA azterketan laburbilduta. 

• Enpleguaren eremuan dauden jardunbide eta joera onenak. 

• EEE 2030en helburuak. 

• Lanbideren helburu estrategikoak. 

Lanbide Hobetzen planaren eraldaketa-prozesua bi jarduketa-ardatzetan oinarrituko 
da nagusiki, eta horietako bakoitzak bost ildo estrategiko ditu: 

• Zerbitzuen eredu berria 

• Antolaketa-egitura berria 

Bi jarduera-ardatz horien inguruan, Lanbideren eraldaketa-programa baldintzatzen 
duten bi baldintzatzaile eta zeharkako prozesu estrategiko bat daude: 

• Lanbide egokitzea, DSBGESren lege-aurreproiektuan 2023an proposatutako 
eredu berria ezartzeko. 

• EESren Legea 2024an. 

• Lanbideren digitalizazio-prozesua 

 

4.1. taula. Lanbide Hobetzen planaren egitura: ardatzak eta jarduera-lerroak. 

Ondoren, ardatzeko ekintza-ildoak identifikatu eta ezarriko dira, proposatutako 
jokalekua lortzea ahalbidetuko eta erraztuko dutenak. Azkenik, ekintza-ildoak 
proiektuetan zehaztuko dira, eta proiektu horiek lehentasuna izango dute legegintzaldi 
honetan egin beharreko proiektuen kronograma orokor batean. 

4.1 LANBIDE HOBETZEN PLANAREN EREDUA 
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Lanbideren helburu nagusia da Lan Merkatuaren kalitatea dinamizatu eta hobetuko 
duen Lanbide bat lortzea, arreta berezia eskainiz egoera eta kolektibo ahulenei, 
izapideetan eta dirulaguntzetan zentratutako erakundea izatetik herritarrei eta 
enpresei zerbitzuak ematen dizkien erakunde bat izatera igarotzeko. Beraz, 
politika aktiboek garrantzia hartu behar dute politika pasiboen estaldura kaltetu 
gabe, emandako zerbitzuak etengabe ebaluatuz eta birdiseinatuz. 

Nahi dugun Lanbide konfiantzazko Lanbide bat da, Lanbide erabilgarri bat, zerbitzatzen 
duen Lanbide bat, hurbileko Lanbide bat, erantzuten duen eta erantzunak ematen 
dituen Lanbide bat, guztiontzako Lanbide bat, Lanbide proaktibo bat, zerbitzua ematen 
duena. Eta, horretarako, Lanbidek zerbitzu-bokazioan oinarritutako kudeaketa-eredu 
batera egokitu behar du bere funtzionamendua. 

Arlo eta bulego guztiek zerbitzu-zorroaren diseinuarekin funtzionatu behar dute, eta, 
behar denean, sare hori osatzen edo estaltzen duten kolaboratzaileen sare trinko 
batekin lankidetzan aritu.  

Azkenik, Lanbide Hobetzen planak emaitzetara bideratutako Lanbide bat definitzen du, 
programen eta proiektuen lorpen-maila eta eraginkortasuna neurtzeko ebaluazioak 
egiten dituena. 

Hala, hauek dira Lanbide Hobetzen planaren printzipio gidariak, esparru guztietan 
eragina izango dutenak: 

• Lanbide, politika aktiboak izateko eskubide subjektiboaren berme gisa, bere 
hedadura osoan: errenta, prestakuntza, enpleguak eskuratu, mantendu eta 
hobetzeko bidea, eta gizarteratzeko aukera. 

• Kalitatezko lan-merkatuaren eredu proaktiboa, zerbitzuetakoa eta 
dinamizatzailea. 

• Zerbitzuak emateko bokazioa duen kudeaketa-eredua. 

• Prospekzioaren inguruan esku hartzeko eredu berria, eta, beharrezkoa denean, 
orientazioa eta laguntza.  

• Kolektibo eta egoera ahulenentzako lehentasunezko arreta.  

• Izapidetzetik eta dirulaguntzak ematetik, erakunde laguntzaileekin itunak 
egiteko eredu baterantz pasatzea, beharrezkoa denean deialdien eredua alde 
batera utzi gabe. 

• Arreta-eredu berri espezializatuagoa eta pertsonalizatuagoa. 

• Politikak pertsonengana bideratzea, beren bizitzan zehar, eta enpresetara. 

• Ezarritako helburuak lortzea ahalbidetuko duten programa berritzaileak 
garatzea. 

• Emaitzetara bideratutako eredua, emaitzen lorpen-maila eta eraginkortasuna 
neurtzeko ebaluazioak egiten dituena 

• Talentua atxiki eta erakartzea. 

• Beharrizan berrietara egokitutako egitura. 
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Jarraian, proposatutako zerbitzu-eredua deskribatzen da, eta, antolamendu-
ereduarekin eta IKT ereduarekin batera, helburu-eredua osatzen dute. 

4.2 ZERBITZUEN EREDU BERRIA 

Lanbide EAEko enplegu-sistemaren funtsezko tresna eta lan-merkatuko eragile 
proaktiboa da, eta gizarte-eragileekin, gizarte-, hezkuntza- eta erakunde-
ingurunearekin eta produkzio-sarearekin begiratu, entzun eta elkarreragiten du, 
enplegu-zerbitzu publiko gisa erantzuteko, laneratzen laguntzeko, enplegua hobetzeko 
eta bitartekotza egiteko eginkizunetan.  

Euskadiko Enplegu Sistemaren Lege berriak Sistemaren gobernantza-eredu berri bat 
ezarriko du, eta horren ildotik, Lanbideri dagokio zerbitzu-eredu berri bat diseinatzea 
eta garatzea. Zerbitzu-eredu berri horrek protagonismo handiagoa hartuko du enplegu-
zerbitzu publikoaren aldetik zerbitzuak ematean, eta, beraz, baliabide gehiago emango 
ditu. Horrez gain, ondo dimentsionatutako eta doitutako lankidetza jaso beharko du 
beste eragile publiko eta pribatu batzuekin, gizartean esperientzia handia dutenekin, 
hitzarmenen, itunen edo eraginkorragoak izateko aukera emango dioten beste 
mekanismo batzuen bidez. 

Eredu berri horretan pisu handiagoa hartzen dute enplegu-politika aktiboek, 
prestazioak eta dirulaguntzak kudeatzeko prozesuak hobetzen baitituzte. Aldaketaren 
palanketako bat antolakundearen digitalizazioa da, kudeaketa-prozesu guztiei 
aplikatuta. Horrek denbora eta baliabideak askatzen ditu enplegu- eta gizarteratze-
politika aktibo berriak diseinatzeko eta daudenak aztertzeko eta hobetzeko. 

Lanbidek lan-merkatuaren dinamizatzaile gisa egiten duen lan proaktibo horrek arreta-
, esku-hartze- eta bitartekotza-eredua birdefinitzea eskatzen du, eta izaera 
berritzaileagoa ere eskatzen du, datuetatik eta etengabeko ebaluaziotik abiatuta 
enplegu-helburuak lortzeko eraginkorrak izango diren programa eta politika berriak 
sartu ahal izateko. 

4.2.1 Esku hartzeko eredu berria 

Lanbide Hobetzen esku hartzeko eredu argi eta malgu baten alde ari da lanean, 
pertsonen eta produkzio-sarearen beharrei azkar erantzuteko. Lanbide Hobetzen 
planak oinarrizko bi zerbitzu ditu, pertsonei eta enpresei begira, orientazio profesionala, 
inklusioa eta prospekzioa sustatzeko. Esku hartzeko eredu berri horretan, zeregin 
garrantzitsua dute orain arte Lanbiden nahiko mugatua izan den lan-bitartekaritzak eta 
programa eta politiken berrikuntzak eta esperimentazioak. 

Prospekzioaren eta Orientazioaren inguruko eredua 

Lanbide Hobetzen planak pertsonei begiratzen die, baina baita enpresei ere, azken 
batez haiek sortzen baitute enplegua. Hala, enpresen premien prospekzioa Lanbideren 
jardueraren elementu nagusia da, enplegu-eskatzaileen lanbide-kualifikazioak 
hobetzeko eta lan-merkatuaren beharretara egokitzeko oinarri gisa, lan-orientazioaren 
bidez. Are gehiago, enpresentzat balio erantsiko zerbitzu-zorro bat garatzeak aukera 
emango du lan-eskaintzak erakarri eta zabaltzeko, lan-bitartekaritzaren kalitatea eta 
eraginkortasuna hobetuz. 

Lanbideri dagokio enpresekin eta gainerako enplegatzaileekin elkarrekikotasun eta 
erantzukidetasuneko itun bat sustatzea. Hori dela eta: 
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• Lanbidek benetako beharrak detektatzen eta definitzen lagundu beharko du, 
eta horiei erantzun. 

• Enpresek eta gainerako enplegatzaileek erantzun egokia emango diete beren 
beharrei erantzutean.  

Batera egin beharko da aurrera enplegu-eredu baterantz: 

• Kualifikazio eta kalitate handiagoko lanpostuekin. 

• Sortzen ari diren behar berriei erantzuteko prest. 

• Dauden lanpostuak gizarte-eragileek adostutako lan-merkatuaren eskakizun 
berrietara egokituz. 

Politika aktiboen ikuspegi bat prestatu beharko da enplegagarritasuna hobetzeko, 
laneratzeko eta enpleguak hobetzeko ibilbideetarantz, kontuan hartuta bizitza aktibo 
profesionalean zeharreko orientazioa eta prestakuntza, lan-arloko aldaketa- eta 
hobekuntza-prozesuetako laguntza eta enplegurako pizgarrien politikak. Jarduketak 
prospekzio-prozesuaren emaitzetatik abiatuta diseinatu beharko dira, Lanbideren 
erakunde laguntzaileen sarearekin eta gizarte-eragileekin lankidetzan, Administrazio 
Kontseiluaren jarraibideen arabera eta prestakuntza-beharrak hautemateko Aholku 
Batzordearen ekarpenak kontuan hartuta.  

Orientazioari estuki lotuta, pertsonei gizarteratzeko prozesuetan laguntzeko eredua 
indartzen da. Horretarako, erreferentziazko profesionalaren figuraren definizioan 
sakondu behar da. Figura horrek funtsezko rola beteko du pertsonarengan 
oinarritutako arreta integraleko eredua garatzea lortzeko. 

Pertsonaren eta haren bizi-proiektuaren ezagutza estutik abiatuta, figura horrek 
pertsona horren premien eta konpetentzien diagnostiko egokia egin beharko du, eta, 
horrekin batera, haren egoeraren araberako gizarteratze-programa pertsonalizatua 
diseinatu beharko du. Gainera, erreferentziazko profesionalak oinarrizko funtzio bat 
beteko du: pertsona bere ibilbidean informatzea eta orientatzea, ibilbide horren 
ikuspegi holistiko batetik, bai eta beste sistema batzuekiko deribazioaz eta 
koordinazioaz arduratzea ere, hala eskatzen duten kasuistikak sektore artean 
jorratzeko erraztasunak emanez. 

Eredu berriak etengabeko ebaluazio-prozesuak barne hartzen ditu erakundean eta 
haren jardueran, barneko eta kanpoko ebaluazioaren bidez. Ebaluazioa politika 
aktiboen diseinuaren, eredu berriaren aldaketen, bilakaeren eta eraldaketen eta 
etengabeko hobekuntzarako sistemen (adibidez, PDCA metodologia) parte da. 

Programa berritzaileak 

Lanbide Hobetzen planak Lanbide proaktibo eta berritzaile baterantz eraldatzea dakar. 
Testuinguru horretan, garrantzitsua da Lanbideren zerbitzu-zorro iraunkorrean sartuko 
diren programa berrien diseinua, jarraipena eta ebaluazioa, baldin eta emaitza onak 
badituzte; bestela, ezabatu egin beharko dira.  

2021ean sartutako programa berritzaileetako batzuk honako hauek dira: 

• LanAPP. Bulego birtuala. Bulego bat sortzea, langile propioekin, bitarteko 
telematikoen bidez, tresna informatikoetan oinarrituta, prozeduren 
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digitalizazioak bultzatuta eta bertan lan egingo duen giza kapitalarekin; 
aurrerapen argia izango da Lanbidek herritarrei nahiz enpresa, erakunde eta 
erakundeei ematen dizkien zerbitzuen prestazioan, gaur egun aurrez aurreko 
kanalaren bidez soilik eskura baititzakete zerbitzu horiek. 

• Lan Berriak. Enplegu-nitxo berriak: Enplegu berdea, Silver Economy, Hiri 
Berroneratzea. 

o Gizarteko prozesu eraldatzaileek, trantsizio ekologikoak, migrazio-
prozesuek, digitalizazioak, mendeko pertsonen zaintzak eta osasunak, 
biztanleriaren zahartzeak, komunikazio-teknologiek, 4 0 industriak eta 
abarrek pertsonentzako egokitzapen-, prestakuntza- eta kualifikazio-
prozesuak behar dituzte aldaketa horien ondorioz sortuko diren 
enplegu-nitxo berri horietan. 

o Beharrezkoa da langabeak profesionalizatzea eta enplegatzea enplegu-
aukera berri horiek eskuratuz, edo beren lanpostuaren premia berrietara 
egokitu behar duten landunak prestatzeko. 

• aukerabeRRi. Krisian dauden sektoreetako pertsonak kualifikatzeko eta 
birlaneratzeko proiektua.  

o LANBIDEk krisialdian dauden sektoreetako eta enplegatzaileak izan 
daitezkeen sektoreetako gizarte-eragileen eta enpresen laguntzarekin 
egindako esku-hartze integrala. 

o Krisian dauden sektoreetatik (azpisektoreak) datozen langabeei 
zuzenduta dago.  

o Programaren helburua da esku-hartze goiztiarra egitea langabeen 
lanbide-prestakuntza eta birkolokazioa lortzeko, langabezia-egoeratik 
azkar irteteko eta enkistamendua saihesteko, haien lan-esperientziari, 
prestakuntzari eta kualifikazioari balioa emanda.  

o Era berean, programak langabetuen eta enpresetako langile 
kualifikatuen beharren artean pasabide arinak artikulatzen ditu, gizarte-
eragileekin (enpresaburuen elkarteak eta sindikatuak) eta beste eragile 
kualifikatu batzuekin lankidetzan egindako prospekzio-sistemaren bidez 
hautemandakoak. 

• Morrokotudak. Emakumeen prestakuntza eta kontratazioa eremu 
maskulinizatuetan. Emakumeek, ordezkaritza txikia duten eremuetan (batez 
ere, industria-sektorean) presentzia eta sarbide handiagoa lortzeko programa.  

• Proiektu berritzaileak eta esperimentalak.  Lan-merkatua dinamizatzeko modu 
berrietan esperimentatzea eta aurrera egitea ahalbidetzen duten proiektuak, 
Lanbideren esku-hartze eredu berria proiektatzen duen ikuspegi berritzaile 
batetik: 

o Ikuspuntua duten proiektuak, enpresatik eta beste enplegatzaile 
batzuetatik, haien beharrak, lankidetza eta inplikazioa sustatuz 

o Aldaketa-prozesuetara zuzenduta: trantsizio digitala, ekologikoa … 

o Ekintzailetza digital eta berritzailerantz 
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o Lortzeko moduko helburuak eta neurtzeko moduko emaitzak dituzten 
proiektuak 

4.2.2 Bitartekaritza-eredu berria: Bitartekaritza berritzailea eta 
zerbitzuaren eraldaketa digitala 

Lanbidek aldaketak egin beharko ditu lan-merkatuaren errealitatera eta joeretara 
egokitzeko. Aldaketa horietan automatizazio- eta digitalizazio-prozesuak, lan-modu 
berrien agerpena eta abar gailenduko dira, eta enplegu-politika aktiboen kudeaketan 
eragina izango dute. 

Lanbide Hobetzen planean garatzen den bitartekotza berritzaile eta eraginkorra berez 
dago lotuta proposatutako esku-hartze ereduarekin, eta aldaketaren palanka gisa 
erabiltzen du zerbitzuaren digitalizazioa. Hori guztia kontratazio gehiago lortzeko azken 
helburuarekin, profil doituagoak eta kalitate hobea eskuratzeko.  

Horretarako, beharrezkoa da zenbait jarduera abian jartzea, hobeto ulertzeko, batetik, 
nolakoak diren enplegu-eskatzaileak (profilatze holistikoa eta lan-informazio 
pertsonalizatua) —hartara aldi berean autoezagutza sustatuta (eskuragarri dagoen 
informazioa, eskaria, eskaintza, kontratuak, prestakuntza-kontua, jasotako zerbitzuak, 
estatistika, eta abar ikusarazteko ereduak)—, eta, bestetik, zer behar duten enpresek 
eta beste erakunde kontratugile batzuek (prospekzioa, zerbitzu-zorroa, etab.), eta, 
halaber, nola parekatzen eta zehazten diren unean uneko konpetentzia profesionalak 
eta enpresen beharrizanak (konpetentzien integrazio-eredua —zeharkako 
konpetentziak eta konpetentzia teknikoak, Europako estandarretan oinarrituta, ESCO 
kasu—). 

4.2.3 Arreta-eredu berria 

Esku hartzeko eredu berriak, tokiko enplegu-bulegoen berrantolaketarekin eta balio 
erantsi txikiagoa dakarten zereginen digitalizazioarekin batera, beharrezkoa egiten du 
arreta-eredu berri bat ezartzea, espezializazioan eta orientazioan eta prospekzioan 
oinarritutako oinarrizko ardatz gisa. 

Arreta-eredu hori pertsonei zein enpresei zuzenduta egongo da. 

Pertsonen arretan bi elementuk dute garrantzi berezia: 

• Alde batetik, harrera, pertsonak beren premien arabera (esku-hartze 
intentsiboak edo puntualak) eta eskatutako esku-hartzearen presaren arabera 
detektatzea eta sailkatzea ahalbidetuko duena. Segmentazio hori harrera-
galdetegi labur batean oinarrituta egin behar da, balizko esku-hartzeak presa- 
eta intentsitate-mailaren arabera sailkatu ahal izateko, beste aldagai objektibo 
batzuk ere kontuan hartuta: prestakuntza-maila, kolektibo kalteberetako kide 
izatea, etab. Segmentazio horren ondorioz, tresnak banakako eta taldeko 
orientazioko kolektibo espezifikoetara egokitu behar dira, baliabideen 
dedikazioa pertsonen beharretara modulatuz. 

• Bestalde, triajea. Triaje-galdetegiak aukera emango du zehazteko zein 
mailatan bideratu behar diren pertsonak beste zerbitzu batzuetara (Gizarte 
Zerbitzuak, Hezkuntza, erakunde laguntzaileak, etab.), zein mailatan jardun 
behar duten batera Lanbidek eta Gizarte Zerbitzuek edo zein mailatan egin 
behar duen Lanbidek esku-hartze urgentea edo intentsiboa. 
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Pertsonekiko arretaren helburua hau da: laguntza-prozesu pertsonalizatu eta 
integralen bidez haien enplegagarritasuna garatzea eta haiek laneratzea lortzea. 

Enpresei eman beharreko arreta, berriz, enpresaren eskariz eta enplegu-bulegoen 
ekimenez egingo da. Aholkularitzaren helburua kalitatezko erantzuna ematea da, 
enpresekin konfiantzazko eta hurbileko harremanak sortzeko eta hala, enplegu-
eskaintzak, prestakuntza- eta lankidetza-ekintzak egin ahal izateko. 

Espezializazioari dagokionez, eredu berriak eskatzen dituen eta Lanbide Hobetzen 
planaren garapenaren esparruan definituko diren Orientazioko profilak, Enpresentzako 
Zerbitzuko Teknikaria/Prospekzioa, Prestakuntza, Programazioa, Izapidetzea edo 
bestelakoak lanpostu espezializatuak izango dira, eta malgutasunez funtzionatuko 
dute zerbitzuak betetzeko eta kalitatezko arreta emateko. Lanpostuen zerrenda berri 
batean islatuko dira profilak. Aldaketa horiek langileen ordezkariekin hitzartu eta 
negoziatu beharko dira.  

Horrenbestez, esku hartzeko eta arreta emateko eredu berrirako beharrezkoak diren 
profilak espezializatzeko prestakuntza-prozesu bati ekin behar zaio. 

Orientatzailearen figura indartuko da, eta, horrela, pertsonek goiburuko orientatzaile 
bat izango dute bulegoetan (laneratzeko tutorea). Orientatzaile hori erreferentziazko 
profesionala izango da gizarteratzeko ibilbidean. Hau da: 

• Egoeraren diagnostikoa egingo du, beste sistema batzuekin lankidetzan, 
beharrezkoa denean. 

• Laneratze-prozesua gidatuko du. 

• Ibilbidea elkarlanean diseinatuko du. 

• Bere enplegagarritasuna eta laneratzea hobetzeko ekintzak gomendatuko ditu. 

• Informazioa emango dio, eta behar dituen zerbitzuetara bidaliko du. 

• Beharrezko topaketak eta berrikuspenak zehaztuko ditu. 

• Bere erreferentea izango da gomendio berrietarako. 

• Beste sistema batzuekin koordinatuko da, gizarteratzeko plan integratu eta 
pertsonalizatuaren garapena eta jarraipena egiteko. 

Bestalde, enpresentzako/prospekziogileentzako zerbitzuko langile teknikoak ere 
espezializatuko dira, honako eginkizun hauek betetzeko: 

• Enpresekin harremanak izatea eta haien enplegu- eta prestakuntza-beharrak 
identifikatzea. 

• Lan- eta sektore-merkatua ezagutzea, baita merkatuaren joerak ere. 

• Enpresen eskaintzen jarraipen osoa egitea, hasieratik itxi arte, prozesuan parte 
hartzen duten tutoreekin koordinatuta. 

• Enpresei aholkularitza ematea: prestakuntza, dirulaguntzak, eta abar. 
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Esparru berri horretan, tokiko enplegu-bulegoen sareak espezializazio-irizpideen eta 
lurraldeari egokitzeko irizpideen arabera funtzionatu behar du. Pertsonen funtzioen 
banaketa eta espezialitate bakoitzeko pertsona-kopurua eskaini beharreko zerbitzuen, 
zonako jardueraren eta erabiltzaileen tipologiaren araberakoak izango dira. 
Bulegoetako arduradunak figura erabakigarriak izango dira berrantolaketa horretan. 

Gainera, bulego bakoitzaren sareko lan-eredu bat ezarriko da, baita bulegoaren jardun-
eremuan arlo horretan adituak diren gainerako eragile publiko eta pribatuekin ere. 
Lurralde-bulegoek funtsezko zeregina dute hemen, lurraldearen gaineko informazioa 
eta ezagutza ematen baitiote toki-bulegoen sare osoari.  

Bestalde, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren 
etorkizuneko Legeak enplegu-zerbitzuen, gizarte-zerbitzuen eta beste zerbitzu 
batzuen arteko lankidetza arautzen du, funtzionamendu-protokoloak zehazten eta 
esperientzia pilotuak abian jartzen lagunduz, Lanbideren bulegoak aitzindari izan 
daitezen eredua zabaltzen lagunduko duten esperientzia arrakastatsuak probatzeko 
eta lortzeko orduan. Enpresa-sarea eta elkarlaneko esperientziak dituzten 
kolaboratzaileen sarea dituzten eskualdeak egokiak izan daitezke esperientzia pilotuei 
ekiteko, Lanbidek dinamizatzaile eta prozesuaren lider gisa jardun dezan, gero 
hedatzeko. 

4.2.4 Enplegurako prestakuntzaren eredu berria 

Enplegurako prestakuntza Euskadin bi legetan (Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko 
1/2013 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko 4/2018 
Legea) eta dekretu batean (Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen 82/2016 
Dekretua) oinarritzen da, enplegurako prestakuntza-eredu berri bat definitzeko 
abiapuntu gisa. Lanbide Heziketaren Lege berriarekin lotutako arau-aldaketek 
(aurreproiektu-fasean) eta 30/2015 Legea aldatzeko prozesuan sar daitezkeen 
aldaketek elementu garrantzitsuak eskaintzen dituzte enplegurako prestakuntza-eredu 
berri horren norabidea bideratzeko.  

Lanbidek bere Aholku Batzordearen bitartez gizarte-eragileekin egindako 
prospekzioak, prestakuntzaren eta enpleguaren arloko beste eragile publiko eta pribatu 
batzuen balizko lankidetzarekin, prestakuntza-ibilbideen diseinua eta programazioa 
markatu behar ditu. Lanbideren jarduketek enpresekiko hurbiltasun handiagoaren 
bidez egindako prospekziotik detektatutako beharren eta beharrezko aldaketen isla 
izan beharko dute. Enpresek zeregin aktiboagoa izango dute prestakuntza-prozesuen 
diseinuan eta garapenean, bai profil profesional berriak sartzeko, bai enpresetako 
langileak birkualifikatzeko. 

Lanbide Hobetzen planaren bidez, enplegurako prestakuntzaren eredu berria 
definitzeko oinarriak finkatu dira EAEn: 

• Irekiagoa eta malguagoa izan dadin.  

• Erantzun azkarragoa eta arinagoa eman diezaien pertsonek lan-merkatuaren 
eskakizun berrietara egokitzeko dituzten premiei. 

• Konpetentzia teknikoen eta zeharkakoen garrantzia aitor dezan (ESCO 
konpetentziak).  

• Erantzuna eman diezaien behar diren konpetentzia-berriei eta antzemandako 
profil profesional berriei.  
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• Prestakuntza-ibilbide egokien diseinuan eraginkorragoak izatea ahalbidetu 
dezan, kualifikazioa pertsonen eta lan-merkatuaren beharretara egokituz. 

• Modulagarria izan dadin eta ezagutzen hibridazioan oinarrituta egon dadin; 
horretarako, hainbat diziplina konbinatu eta batu behar dira, Aholku 
Batzordearen bidez.  

• Teleprestakuntzako plataformek eskaintzen dituzten abantailak eta 
malgutasuna erabil ditzan.  

• Lan-esperientziaren edo bide ez-formaletik eskuratutako ezagutzaren bidez 
lortutako konpetentzia-aitorpenak areagotu ditzan, prestakuntza-ibilbideak 
pertsonen benetako beharretara egokituta. 

Lanbideren ardura da:  

• Lanbideren Aholku Batzordearen bidez lan egitea, produkzio-sektoreetan 
konpetentzia profesional berrien beharrak diagnostikatzeko eta Euskadiko 
lanbideek izan ditzaketen egoerak eta lan-merkatuaren aldaketak ebaluatu 
ditzaketenak identifikatzeko. 

• Prestakuntza-programak diseinatzea, lanbideen bilakaerarekin bat datozen 
prozesu arinen bidez, pertsonak lan-merkatuan sartzea edo bertan mantentzea 
ahalbidetuko duten lanbide-profilak egokitu edo txertatu ahal izateko. 

• Enpresa txiki eta ertainei zer konpetentzia-premia duten aztertzen laguntzea ad 
hoc prestakuntza-programen bidez, jakin dezaten zer-nolako premia duten 
langile gehiago lantaldean sartzeko edo dagoeneko lantaldean diharduten 
langileak birkualifikatzeko. 

• Edozein adinetako pertsonei prestakuntza jasotzeko eskubidea bermatzea, 
haien titulartasuneko eskubide subjektiboaren zati gisa, haien gaitasun, 
ahalmen eta konpetentzia profesionalak bizitzako edozein unetan 
identifikatzetik abiatuta. 

• Beharrak detektatzeko metodologiak gizarte-eragileen parte-hartze partekatua 
ziurtatuko duela bermatzea. 

• Prestakuntza- eta gizarteratze-prozesuen jarraipena eta ebaluazioa egitea. 

4.2.5 Orientazio-eredu integral baterantz 

Bizialdi osoko lanbide-orientazioak aukera ematen die edozein adinetako herritarrei 
beren gaitasunak, ahalmenak eta interesak bizitzako edozein unetan identifikatzeko, 
hezkuntza-, prestakuntza- eta enplegu-arloan erabaki garrantzitsuak hartzeko eta 
ikaskuntzan eta enpleguan nork bere bizi-ibilbide indibiduala kudeatzeko, eta, 
horretarako, esparru bateratu bat garatu behar dute Lan eta Enplegu eta Hezkuntza 
Sailek. Esparru horrek orientazio integralaren kontzeptua izan behar du ardatz, 
pertsonek bizitzan zehar dituzten prestakuntza- eta enplegu-premiei erantzuteko. 

4.3 ANTOLAKETA-EGITURA BERRIA 

Esku hartzeko, bitartekotzako, arreta/orientazioko, prospekzioko eta prestakuntzako 
ereduan aldaketa bat lortzeko, aldaketa-prozesuari lagunduko dion antolaketa-egitura 
eta -kultura berriak behar dira.  
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Aldaketa horiek erakundearen, administrazio-kontseiluaren eta gizarte-akordioaren 
partaidetza-prozesu baten bidez egingo dira, parte-hartzean eta lankidetzan 
oinarritutako eredu adostu berri baterantz aurrera egiteko. 

AMIA azterketan jasotako antolamendu-ahulezia nagusiak honako hauek ziren: 
Lanbideko zuzendaritzak berrantolatzeko beharrak, komunikazioa eta koordinazioa 
indartzeko beharra, eta bulegoetako lana berrantolatzeko beharra. 

Horrela, lehenik eta behin, eta lan-kargak eta edukiak berrorekatzeko helburuarekin, 
zerbitzuek duten identitatea dela eta, Lanbide lau zuzendaritzatan egitura behar da, 
eta ez hiru zuzendaritzatan: 

• Prestazioen eta Inklusioaren Zuzendaritza. Barnean hartuko ditu DSBE 
espedienteak instruitzea eta ebaztea, bai eta horien jarraipena egitea, 
kontrolatzea eta zehapen-espedienteak hastea eta bideratzea ere. Era berean, 
BGDSren kudeaketaz arduratuko da, eta, hala badagokio, soldataren ordezko 
beste edozein prestazioz edo subsidioaz, Euskal Autonomia Erkidegoari 
esleitzen edo eskualdatzen zaizkion eginkizunak betez. Gainera, ikuspegi 
estrategikoa emango dio zaurgarritasun- eta bazterkeria-arriskuan dauden 
pertsonak gizarteratzen laguntzeko tresnen kudeaketari, eta zeharkakotasuna 
bultzatuko du Ongizate Estatuko beste sistema batzuekin (gizarte-zerbitzuak, 
etxebizitza, osasuna, hezkuntza).  

• Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza. Langabetuentzako eta 
landunentzako prestakuntza-deialdiak, kontratatzeko konpromisoa duten 
prestakuntza-programak eta enpleguko eta prestakuntzako programa mistoak 
kudeatuko ditu. 

• Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza. Deialdi eta programak kudeatuko ditu, 
pertsonei eta enpresei arreta, orientazioa eta dinamizazioa emateko enplegua 
lortzean, bai eta aldaketa-, trantsizio- eta hobekuntza-prozesuetan, enplegua 
sustatzeko programetan eta bitartekaritza hobetzeko, modernizatzeko eta 
eraginkorragoa eta efizienteagoa izateko programetan ere. 

• Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza. Zerbitzu gehienak mantenduko ditu, eta 
Zuzendaritza honetatik Informazio eta Arreta Zerbitzua aterako da, Koordinazio 
eta Komunikazio Unitate berriaren parte izateko. 

Kontuan hartuta dauden koordinazio- eta komunikazio-arazoak, bai maila bertikalean, 
bai zeharka, lurralde-zerbitzuak osatzen dituzten bulegoen sarea zuzentzen eta 
koordinatzen laguntzeko organo gisa eratu da Koordinazio eta Komunikazio Unitate 
berria. Unitate horren ardura izango da Lanbidek ematen dituen zerbitzuen prozedurak 
eta prozesuak bateratzea eta homogeneizatzea, bai eta barneko zein kanpoko 
komunikazio-prozedurak betetzea ere. Unitate horrek helaraziko dizkie zuzendaritzen 
jarraibideak, informazioa eta kudeaketa gainerako antolakundeei, lurralde-bulegoei eta 
bulego-sareari, eta koherentzia eta komunikazioa emango die erakunde osoari. 
Lanbideren estatutuek erakundearen sorrera aurreikusten dute, baina, horrez gain, 
Lanbidek antolaketa-tresnak eta -prozesuak eskuratu behar ditu, gaur egun ez 
dituenak, erakunde osoan koordinazio eta komunikazio egokia bermatzeko.  

Horrela, Zuzendaritza Nagusiaren menpe egongo den Koordinazio eta Komunikazio 
Unitate berriak honako egitura hau izango du:  

• Ordezkari koordinatzaile bat. 
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• Hiru lurralde-arduradun; horrek esan nahi du lurralde-bulegoen egitura 
berrantolatu behar dela, langileen erantzukizunak banatzeko, zerbitzu-
koordinatzaileekin harremanetan jartzeko eta komunikatzeko. 

• Informazio, Arreta eta Komunikazio Zerbitzu bat, Zerbitzu Orokorren mende 
egoteari utzi eta zuzenean Koordinazio eta Komunikazio Unitatearen mende 
egongo dena. Egungo funtzioei informazioa eta arreta gehitzen zaizkie, bai eta 
kanpoko eta barruko komunikazioa ere.  

Tokiko enplegu-bulegoetan lana berrantolatzeari dagokionez, Diru-sarrerak 
Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege berriaren ezarpena palanka 
gisa erabiliko da, bulegoen misioa aldatzeko: unitate izapidetzaile izatetik zerbitzu-
bulego izatera igaroz. Hiru dira etorkizuneko Lege hau bulegoetan aldaketaren palanka 
gisa erabiltzeko aukera ematen duten elementuak: 

• Alde batetik, lege-aurreproiektuan jasotzen denez, prestazioen kudeaketa 
normalizatu, sinplifikatu eta arindu egiten da, bai arau-mailan, bai maila 
operatiboan, prozesuen digitalizazioa funtsezko elementutzat hartuta. 

• Bestalde, prestazioen izapidetzea lurralde-bulegoetan eta zerbitzu zentralen 
laguntzarekin zentralizatzen da. 

• Eta, azkenik, gizarteratzeko lan integratuari dagokionez proposatzen duen 
aldaketa.  

Izapidetze zentralizatu horrek abantaila batzuk ditu, eta AMIA analisian identifikatutako 
zenbait ahultasun gainditzeko aukera ematen du: 

• Irizpideak bateratzeko aukera ematen du; 

• Kudeaketan eraginkortasuna irabaztea ahalbidetzen du, horretan diharduten 
pertsonen prestakuntza barne; 

• Tokiko enplegu-bulegoetan baliabideak liberatzeko aukera ematen du, eta, 
hala, baliabide horiek enplegu-zerbitzu publiko bat osatzen duten funtsezko 
zerbitzuak ematera bideratu ahal izango dituzte beren ahaleginak; 

• Izapideak, jarraipena eta, hala badagokio, zehapena lan-aktibazioko beste 
zerbitzu batzuetatik bereizteko aukera ematen du, azken hori erraztuz. 

Proposatutako antolamendu-aldaketek berekin dakarte prestakuntza-behar berriak eta 
lanpostuen zerrendan (LPZ) aldaketak egitea, lanbide-profil berriei eta lehendik 
zeudenak antolamendu-egitura berrira eta proposatutako zerbitzu-eredu berrira 
egokitzeari lotuta. Lanpostuen zerrendan egindako aldaketak identifikatzeko, langileen 
legezko ordezkariak parte hartuko du, eta aldaketak harekin adostu beharko dira. 

Antolakuntza-mailan, Lanbidek dagoeneko eman ditu lehen urratsak: 

• Koordinazio eta Komunikazio Unitatea sortu da, bere estatutuetan jasota 
zegoena. 

• Estatutuak aldatzea onartu da, besteak beste, Prestazioen eta Inklusioaren 
Zuzendaritza sortzeko (156/2021 DEKRETUA, ekainaren 29koa, Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua aldatzen 
duena). 
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Azkenik, Lanbideren egungo giza baliabideen politikek ez diote mesederik egiten 
langileen egonkortasunari. Ildo horretan, gomendagarria da Lanbidek langile-politika 
egokiagoak izatea bere eraldaketa- eta modernizazio-erronketarako, zerbitzu-zorroei 
eta erabiltzaile/bezeroei dagokienez. Langileen politikan autonomiaren eta 
espezializazioaren ikuspegi horrek zerbitzu pertsonalizatuen prozesu konplexuetara 
hobeto egokitzea ahalbidetuko luke. Halaber, izaera juridikoaren aldaketan oinarritu 
liteke, zuzenbideko erakunde publiko bihurtuta. Horregatik, Lanbidek hausnarketa- eta 
eztabaida-prozesu bat ireki behar du bere beharretara eta helburuen lorpenera ondoen 
egokitzen den figura juridikoari buruz. Eredu juridiko berria legegintzaldian zehar 
eraikitzen joango da, Euskadiko Enplegu Sistemaren Legea indarrean sartzen den 
unean erabat eraginkorra izan dadin, lege horrek zehaztuko baitu Lanbideren azken 
eginkizuna.  

4.4 TRANTSIZIO DIGITALA 

Lanbide Hobetzen planean aurreikusitako trantsizio digitalerako prozesua zerbitzuen 
digitalizaziotik harago doa. Zeharkako proiektu bat da, gainerako eraldaketei eragiten 
diena.  

Alde batetik, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren lege-
aurreproiektuan jasotako aldaketek berekin dakarte balio gutxien ematen duten 
izapideen automatizazioa, bulegoetan baliabideak askatuz eta langileen esku utziz 
prestaziorako eta laneratzeko eskubide bikoitza betetzen dela bermatzen duten lanak, 
pertsonen erabateko gizarteratzea lortzeko. Bestalde, zerbitzuen digitalizazioa 
aurreikusten da, enplegu-eskatzaileekiko eta enpresekiko harreman-eredu berriak 
errazteko beharrezko tresnak eta kanalak emanez, eta baliabide digitalen erabilera 
sustatuz (adibidez, big data), bitartekotza hobetzeko.  

Aldaketa digital horiek eragin zuzena eta garrantzitsua dute Lanbideko langileen lan 
egiteko moduan, eta arrisku berriak ere badakartzate (kontuan hartu beharreko 
zibersegurtasuna).  

Trantsizio digitalak honako hauek lortu behar ditu: 

• Lanpostu seguruagoak, erakundea seguru mantentzen duten prozesu eta 
irizpideekin; 

• Lanpostu integratzaileagoak, eguneroko lana erraztuko duten eta prozesuen 
kalitatea hobetuko duten lankidetza-tresnak sartuz. Emandako zerbitzuak gero 
eta horizontalagoak dira, eta funtsezkoa da, arrakastarako, zerbitzua ematen 
parte hartzen duten guztien arteko lankidetza bermatzea; 

• Bizkortasun handiagoa, Lanbideko profesionalei denbora errealean laguntza 
emanda, beren jardueran aplikazio korporatiboak erabiltzen badituzte, eta 
berariaz bermatuz haien egunerokotasuna ez dela geldituko erabiltzen ez 
dakitelako edo funtzionamenduarekin arazoak dituztelako. 

Azkenik, trantsizio digitala lortzeko Datuaren Kultura ezarri behar da, Lanbiden egiten 
den jarduera orok balio handiko informazio-itzulera eragin dezan, emandako zerbitzua 
ebaluatu, ulertu eta aberasteko modukoa. 
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5 ZEHARKAKO PROZESUAK, ARDATZAK, JARDUERA-
LERROAK ETA PROIEKTUAK 

Bi jarduera-ardatz (bakoitzak bost lan-ildo dituela) eta zeharkako ardatz bat hedatzen 
dira, proiektu-multzo baten baitan, ezarpena ahalbidetu ahal izateko. 5.1. taulak 
Lanbide Hobetzen osatzen duten proiektuen zerrenda jasotzen du (guztira, 20 
proiektu). Nola ez, proiektuak elkarri lotuta daude: 5.1 taulak proiektu bakoitzak lan-
ardatz eta -ildoetan duen eragin-maila ere jasotzen du. Gainera, 5.1 grafikoak Lanbide 
Hobetzen planeko proiektuen arteko mendekotasun nagusiak jasotzen ditu. 
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(XXX) Intzidentzia altua; (XX) Intzidentzia ertaina; (X) Intzidentzia baxua 

 

5.1. taula. Proiektuen zerrenda eta ardatzen eta jarduera-lerroen gaineko eragina 
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Oharra: berdez agertzen dira antolaketa-estrategia berriarekin lotutako proiektuak, urdinez zerbitzu-eredu berriarekin lotutako 
proiektuak eta laranjaz eraldaketa digitaleko proiektua.  

5.1. grafikoa. Lanbide Hobetzen planeko proiektuen arteko mendetasuna 
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5.1 PROIEKTUEN FITXAK 

KODEA P01 PROIEKTUA Zuzendaritzen berrantolaketa 

 

Esku hartzeko, bitartekotzako, arretako, eta prestakuntzako ereduan aldaketa bat lortzeko, 
aldaketa-prozesuari lagunduko dion antolaketa-egitura eta -kultura berriak behar dira.  

Aldaketa horiek erakundearen eta administrazio-kontseiluaren partaidetza duen eta gizarte 
adostasuna duen prozesu baten bidez egin beharko dira, parte-hartzean eta lankidetzan 
oinarritutako gobernantza partekatuko eredu adostu berri baterantz aurrera egiteko. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Estatutuetan aldaketak egitea 4 
zuzendaritzatara pasatzeko, Prestazioen 
eta Inklusioaren Zuzendaritza sortuz. 

 

 Politika aktiboen eta pasiboen kudeaketa 
bereiztea 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
 

 

KODEA P02 PROIEKTUA Koordinazio eta Komunikazio Unitatearen 
sorrera 

 

Lanbideren estatutuak betez, Koordinazio eta Komunikazio Unitatea sortzea. Unitate horrek 
helaraziko dizkie zuzendaritzen jarraibideak, informazioa eta kudeaketa gainerako 
antolakundeei, lurralde-bulegoei eta bulego-sareari, eta koherentzia eta komunikazioa 
emango dizkie erakunde osoari. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Koordinazio eta Komunikazio Unitatea 
sortzea 

 Unitate berriaren prozesuak eta 
zereginak definitzea 

 

 

 Koordinazioa eta komunikazioa hobetzea 
erakunde osoan 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
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KODEA P03 PROIEKTUA Bulegoen berrantolaketa 

 

Bulegoak berrantolatzea, laguntzak izapidetzeko eta kudeatzeko bulego izatetik 
enplegurako zerbitzuak emateko bulego izatera pasatzeko, izapideak lurralde-bulegoetan 
zentralizatzen direla aprobetxatuz. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Arreta-, bitartekotza- eta orientazio-
eredu berrian bulegoen parte-hartzea 
zehaztea  

 Erabiltzaileen profilak identifikatzea 

 Prozesuak definitzea 

 Bulegoetako espazioaren banaketa 
diseinatzea (prestakuntza-gelak, 
elkarrizketetarako bulegoak, etab.) 

 Prozesu bakoitzean parte hartzen 
duten profilak zehaztea 

 Profil-mota bakoitzerako egungo 
bezeroen zorroa zehaztea 

 Lanbideren zuzentarauak eta 
zerbitzu-mailak ezartzea 

 Bulegoak berrantolatzeko 
proposamena prestatzea 

 

 

 Bulego bakoitzaren dimentsionamendu 
egokia errazten du  

 Prozesuak aztertzeko eta hobetzeko aukera 
ematen du 

 Irizpideak bateratzea errazten du 

 Bulego-sarearen funtzionamendua hobetzen 
du 

 Politika pasiboen izapidetzea, jarraipena eta 
kontrola eta lan-aktibazioko politikak 
bereiztea ahalbidetzen du 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 
Euskal Sistemaren Legea (GDSBESL) 

 

KODEA P04 PROIEKTUA Prestakuntza eta birziklapena 

 

Lanbideko langileak gaitzea eta birziklatzea, testuinguru digitalean rol berriak edo rol berak 
bete ahal izan ditzaten. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Langileen konpetentziak ebaluatzea 

 Lanbide Hobetzen planari lotutako 
prestakuntza-beharren diagnostikoa 
egitea. 

 Ukitutako langileentzat match onena 
aurkitzea  

 

 Lanbideko langileak gaitzea, beren 
lanpostuari esleitutako zereginak egin ahal 
izan ditzaten 
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 Lanbideko langileentzako 
prestakuntza-plana hedatzea 

 Monitorizatu, ebaluatu eta hobetzea 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P03 

 

KODEA P05 PROIEKTUA Lanpostuen zerrenda berriaren definizioa 

 

Antolaketa-egitura berrirako eta bulegoak berrantolatzeko beharrezkoa den lanpostuen 
zerrenda berria definitzea, langileen ordezkaritzaren partaidetzarekin eta adostasunarekin. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Langileen kopurua eta profilak 
aztertzea, bulego bakoitzean 

 Prozesuak eta lan-kargak aztertzea, 
bulego bakoitzean  

 Lanpostuen zerrenda berria 
proposatzea 

 Langileen ordezkariarekin negoziatu 
eta adostea 
 
 

 

 Bulego bakoitzaren dimentsionamendu 
egokia errazten du 

 Bulego-sarearen funtzionamendua hobetzen 
du 

 Emandako zerbitzuen maila hobetzen du 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
P03 

 

KODEA P06 PROIEKTUA Lanbideren izaera juridikoaren aldaketa 

 

Testuinguru berrian Lanbiderentzat egokiena den izaera juridikoa aztertzeko prozesua. 
Eredua legealdian zehar definituko da, erabilgarri egon dadin, Lanbidek Lanbideren 
ekosisteman duen zeregina zehaztuko duen Enplegu Sistemaren Lege berria guztiz 
eraginkorra denean. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Gogoeta-prozesua 
 

 Plantillaren egonkortasun handiagoa  

 Giza talentua atxikitzeko hobekuntzak 
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 Estatutuak aldatzeko lege-euskarria, 
zuzenbide pribatuko erakunde publiko 
bihurtzeko 
 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Baxua 

MENDETASUNAK 
Euskadiko Enplegu Sistemaren Legea 

 

KODEA P07 PROIEKTUA EAEko Enplegu Sistemaren gobernantza-
eredu berria 

 

Lanbidek EAEko Enplegu Sistemaren gobernantza-eredu berriaren definizioan parte hartuko 
du, honako hauek bermatu ahal izateko: 

• Lanbideren eta Sailaren arteko etengabeko lankidetza-esparrua, EAEko enplegu-
estrategiaren jarraipena eta koordinazioa egin ahal izateko 

• Lankidetza-esparru bat EAEko enplegu-ekosistemako beste eragile batzuekin 

• Lanbideren agente laguntzaileekin lankidetza-eredu bat sortzea 

Euskadiko Enplegu Sistemaren Legearekin amaituko da azken eredua.  

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Inplikatutako eragileekin partaidetza-
prozesu bat ezartzen parte hartzea 
eta laguntzea 

 Gobernantza-eredua definitzen parte 
hartzea eta laguntzea 

 Jarraipen-eredua definitzen parte 
hartzea eta laguntzea 
 

 

 Sailarekiko koordinazioa hobetzea 

 EAEko enplegu-ekosistemako beste eragile 
batzuekiko koordinazioa hobetzea 

 Kanpoko agente lankideekiko koordinazioa 
hobetzea 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
Euskadiko Enplegu Sistemaren Legea 

 

KODEA P08 PROIEKTUA Laguntzaileen sarearen ezarpena eta 
kudeaketa 

 

Lanbideren laguntzaileen sarea ezartzea eta kudeatzea, zerbitzuak emateko eredu berria 
ezartzeko, hitzarmena tresna berri gisa hartuta. 



 

  
42
  

 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Programen definizioa 

 Sartzeko baldintzak 

 Laguntzaileen hautaketa 

 Esparru-kontratua eta ordainketen 
eredua 

 Ituna berritzea (2-4 urte) 

 Zerbitzu-mailak 

 Jarraipen-eredua 

 Prozesuan laguntzea 

 Itun-programa pilotuak abiaraztea 

 

 Eraginkortasuna eta efizientzia 
hobetzea zerbitzuak ematerakoan 

 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P07, P10 

 

KODEA P09 PROIEKTUA GDSBESL berriaren ezarpena 

 

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko EAEko Sistemaren lege-proiektuak zenbait 
aldaketa jasotzen ditu DSBEn, eta aldaketa horiek eragina dute Lanbiden erabiltzen diren 
prozeduretan, erregelamenduetan, beste erakunde batzuekiko harremanetan (batez ere, 
Gizarte Zerbitzuekiko harremanetan) eta garapen informatikoetan. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Prozedura berriak definitzea 

 Prozedurak ezartzeko laguntza-
materialak egitea (eskuliburuak, 
prestakuntza, etab.) 

 Erregelamendu bidezko garapenak 
egitea 

 Profil profesional berriak eta horiei 
lotutako lanpostuen zerrenda berriak 
definitzea (adibidez, ikuskatzaileak), 
langileen ordezkariekin adostuta 

 Gizarte Zerbitzuekiko lankidetza-
protokoloak definitzea 

 Garapen informatikoak egitea ad hoc 
 

 

 Aurreko sistematik berrirako trantsizioa 
modu ordenatuan egiteko aukera ematea, 
botila-lepoak sortu gabe eta zerbitzua eten 
gabe  

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
GDSBESL 
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KODEA P10 PROIEKTUA Lanbideko zerbitzuak emateko eredu 
berriaren definizioa 

 

Zerbitzuen egungo katalogoa berrikustea. Zerbitzuak emateko eredua definitzea. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Enplegu-politika aktiboetarako 
eskubide subjektiboa definitzea  

 Zerbitzuen egungo zorroa aztertzea  

 Zerbitzuak emateko egungo eredua 
aztertzea 

 Lanbidek ematen dituen zerbitzuen 
erabiltzaileen (pertsonak edo 
enpresak) esperientzia aztertzea 

 Zerbitzuak emateko eredu berria 
diseinatzea 

 Lanbideko zerbitzuen zorro berria 
diseinatzea 

 Hedapen-plana prestatzea 
 

 

 Prestazio-eredu malgua eta lan-
merkatuaren beharretara egokitua 

 Enplegu-eskatzaileen eta enpresen 
beharretara egokitutako zerbitzuak 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
P03 

 

KODEA P11 PROIEKTUA Prozesuen maparen definizioa 

 

Lanbideren prozesuak diagramen eta deskribapenen bidez definitzea: erlazio-fluxuak, 
informazio-sarrerak eta -irteerak, lan-fluxuak, etab. Emaitza Prozesuen Mapa bat eta 
Prozesuen Eskuliburuak dira, eta, ikuspegi orokor batetik, Lanbideren prozesuetako 
jarduerak eta horiek egungo sistemetan duten isla deskribatzen dituzte. 

Era berean, proiektu honek aukera emango luke kritikotzat jotzen diren edo hobetzeko 
aukerak dituzten prozesu jakin batzuk berrikusteko, egokitzeko eta hobetzeko. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Antolaketa-unitate bakoitzeko 
prozesuak aztertzea 

 

 Unitate bakoitzeko prozesuen mapa 

 Programa bakoitzeko prozesuen mapa 
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 Programa bakoitzeko prozesuak 
aztertzea  

 Prozesuen eskuliburuak definitzea 

 Prozesuen mapa definitzea  
 

 Lanbideko prozesu gakoak, dokumentatuta 
daudenak 

 Ezagutzaren kudeaketa eta transferentzia 
erraztea 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
P03, P10 

 

KODEA P12 PROIEKTUA Esku hartzeko eta arretarako eredu berriaren 
definizioa eta ezarpena 

 

Esku hartzeko eta arretarako eredu berria definitu eta ezartzea. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Estrategia definitzea 

 Egungo egoera aztertzea 

 Helburu-eredua definitzea 

 Hedapen-plana prestatzea 
 

 

 Esku hartzeko eta arretarako eredu berria 
ezartzea, eskatzaileen beharretara egokitua 

 Enplegu-eskatzaileentzako zerbitzua 
hobetzea 

 Lanbideren pertzepzioa hobetzea 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P10 

 

KODEA P13 PROIEKTUA Prospekzio-eredu berriaren diseinua eta 
ezarpena 

 

Lanbideren prospekzio-eredu berria diseinatzea, enplegu-eskatzaileen, enpresen eta beste 
enplegatzaile batzuen beharrizanak betetzeko egokitua. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Egungo prospekzio-eredua aztertzea  

 Lanbidek ematen dituen zerbitzuen 
enpresen esperientzia aztertzea 

 Prospekzio-eredu integral berria 
diseinatzea 

 Hedapen-plana prestatzea 

 

 Enplegu-eskatzaileen, enpresen eta beste 
enplegatzaile batzuen beharretara 
bideratutako eredua. 

 Lan-merkatuaren beharretara egokitutako 
politika aktiboak 
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 Prospekzio-eredu berria hedatzen 
laguntzea 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P10 

 

KODEA P14 PROIEKTUA Bitartekaritza-eredu berriaren definizioa eta 
ezarpena 

 

Lanbideren bitartekaritza-eredu berria diseinatzea, lan-merkatuaren errealitatera eta 
joeretara egokitzeko, enpresen eta enplegu-eskatzaileen arteko bitartekaritza egokiagoa 
sortuz. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Profil holistikoa eta lan-informazio 
pertsonalizatua garatzea, enplegu-
eskatzaileen 360º-ko ikuspegia 
izateko, profil estatistikoaren 
emaitzak, enplegagarritasun-
galdetegiarenak eta kanpoko beste 
iturri batzuenak konbinatuz 

 Ibilbideak gomendatzeko motor 
aurreratu bat garatzea eta ezartzea 

 Pertsonekiko eta enpresekiko 
harreman-kanalak digitalizatzea 
(informazioa, autodiagnostikoa, 
komunikazioa, elkarrekintza, 
tutoretza, prestakuntza, etab.) 

 Eskumenak integratzeko eredu bat 
garatzea (zeharkakoak eta teknikoak, 
Europako estandarretan oinarrituak, 
ESCO, adibidez), lan-bitartekaritza 
eta konpetentzien araberako 
prestakuntza-plangintza 
ahalbidetzeko. 

 Enplegu-eskatzaileen eta enpresen 
arteko elkarlana hobetzeko adimen 
artifizialeko tresnak garatzea eta 
ezartzea 

 Hedapen-plana prestatzea 
 

 

 Enpresen eta pertsonen beharretara 
egokitzea lan-merkatuko harremanetan 

 Arreta eta jarraipen pertsonalizatuak egitea 

 Zerbitzuak emateko kanalak dibertsifikatzea, 
horien guztien benetako digitalizazioa 
eskainiz 

 Zerbitzuen katalogoaren azterketan 
oinarritutako ibilbideen proposamen 
automatikoa garatzea 
 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 
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MENDETASUNAK 
P10 

 

KODEA P15 PROIEKTUA Berrikuntza-eredu berria 

 

Lanbideren berrikuntza-gaitasunak azaleratzea ahalbidetuko duen eredu bat garatzea eta 
ezartzea. Lanbide Hobetzen planean erakundearentzat definitzen den lan proaktibo eta 
dinamizatzaileak berrikuntza-maila biderkatzea eskatzen du, lan-merkatuko aldaketei aurrea 
hartu eta EAEko enplegu-ekosistema lideratu ahal izateko. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza 
eta Berrikuntza Zentro bat sortzea, 
honako hauek bereziki landuz: 

o Orientazioaren, 
prospekzioaren eta lan-
bitartekaritzaren arloko ekintza 
berritzaileak diseinatzea eta 
proiektu esperimentalak 
garatzea 

o Ekintzailetza babesteko eredu 
berritzaileak diseinatzea 

 Barneko jardunbide egokien 
lantaldean parte hartzeko 
sistematizazioa ezartzea 

 Europa-mailako eta enplegu-sistema 
nazionalaren barruko lantaldeetan 
parte hartzeko sistematizazioa 
ezartzea 

 Programa/proiektu berritzaileen 
diseinua eta prototipoa ezartzea 

 Programa pilotuak abiaraztea 
 

 

 Lan-merkatuko aldaketei aurrea hartzea 

 Esperientzian eta ebaluazioan oinarritutako 
ebidentzia 
 

KRITIKOTASUNA Ertaina EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
 

 

 

KODEA P16 PROIEKTUA Datuen gobernantza, ebaluazioaren eta 
azterketaren zerbitzura 

 



 

  
47
  

 

Eredu bat definitzea, egindako jarduera guztiak ezagutu eta dokumentatzeko eta dagoeneko 
jasotzen diren datu guztiak kudeatzeko, enplegu-politiken balio-ekarpena modu kritikoan 
ebaluatu ahal izateko.   

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Datuaren gobernu-eredu bat 
definitzea eta ezartzea 

 Lanbideren programetarako 
ebaluazioaren sistematizazioa 
ezartzea 

 Programako/jarduerako adierazleak 
definitzea 

 Aginte-taula diseinatzea 

 Aginte-taula ezartzen laguntzea 
 

 

 Enplegu-politika aktiboak hobetzea, horien 
eragina ezagutuz eta hari aurrea hartuz 

 Lanbideren hedapen-planen eta programa 
eta jardueren jarraipen zehatza egiteko 
aukera emango du, egon daitezkeen 
desbideratzeak zuzentzeko jarduerak 
proposatuz, proiektuak Lanbideren helburu 
orokorrekin bat datozela ziurtatuz, eta 
horien eraginkortasuna eta efizientzia 
ezagutuz, programak hobetzeko erabakiak 
hartuta 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P20 

 

KODEA P17 PROIEKTUA Prestakuntza-eredu berriaren diseinua eta 
ezarpena 

 

Lan-merkatuaren eta enplegu-eskatzaileen beharretara egokitutako enplegurako 
prestakuntzaren EAEko eredu berria diseinatzea eta ezartzea.   

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Aholku Batzordearen operatibizazioa, 
aldaketarako funtsezko tresna gisa 

 Aholkularitza Batzordearen barruan 
laguntza-adituen sare bat sortzea, 
beharrizanen diagnostikoan eta 
agertoki profesionalen identifikazioan 
sektore ekonomikoak ezagutzen 
dituzten pertsonez osatua 

 Prestakuntzako helburu-eredua 
definitzea 

 Profil bakoitzerako behar diren 
konpetentziak definitzea 

 Prestakuntza-katalogoa definitzea 
(eduki propioak eta kanpokoak) 

 

 Pertsonen, lan-merkatuaren eta enpresen 
beharretara egokitutako prestakuntza-
katalogoa 

 Enplegu-eskatzaileen lan-aukerak 
hobetzeko prestakuntza egokia 

 Pertsonen garapen profesionalerako 
prestakuntza egokia 
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 Prestakuntza-katalogoaren 
eguneraketa sistematizatzeko 
mekanismoak garatzea 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
P13 

 

KODEA P18 PROIEKTUA Orientazio-eredu integral baterantz 

 

Bizialdi osoko eredu bat diseinatzea, prestakuntza- eta enplegu-aldiekin lotutako alderdia 
bateratuko duena.   

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Lantalde misto bat sortzea, 
Hezkuntza Saileko eta Lan eta 
Enplegu Saileko kideek eta gizarte-
eragileek osatua 

 Orientazio integraleko eredua 
definitzea 

 

 Eredu baten oinarriak ezartzea, herritarrek 
ikaskuntzan eta enpleguan duten bizi-
ibilbidea kudeatu ahal izan dezaten 

KRITIKOTASUNA Baxua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
 

 

KODEA P19 PROIEKTUA Informazio-politikaren ereduaren definizioa 

 

Lanbideren informazio-politikaren eredua diseinatzea. Informazio garrantzitsua modu 
fidagarri, bisual eta atseginean erabiltzaile mota guztien eskura nola jartzen den kudeatzea 
da kontua. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Web-orria eta haren edukiak 
birdiseinatzea 

 Bistaratze aurreratuko agertokiak 
txertatzea, grafoen motorrekin, datua 
hobeto ulertzeko eta ordezkaritza 
malgua izateko 

 Datuak helburu akademiko edo 
instituzionalekin partekatzeko 
protokolo bat diseinatzea  

 

 Lanbideren irudia hobetzea 

 Erabiltzaileei emandako zerbitzuak 
hobetzea 

 Erabiltzaileen autonomia eta 
erantzukidetasuna sustatzea, Lanbideren 
laguntzarekin 
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 Enpresentzako curriculum itsuak 
bilatzeko zerbitzu bat diseinatzea eta 
abian jartzea 

 Herritarrei/enpresei LANBIDEk 
emandako zerbitzuen autokontsumoa 
erraztea, jakitun izanik 
herritarrak/enpresak hainbat eten 
digitalen batura direla, eta 
esperientzia erraztu behar zaiela, 
aurrez aurrekoak ez diren bideen 
bidez, jasotako zerbitzuaz duten 
pertzepzioa hobetzeko eta aurrez 
aurreko kanala arintzeko 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Ertaina 

MENDETASUNAK 
 

 

KODEA P20 PROIEKTUA Eraldaketa digitalaren eredua 

 

Lanbide Hobetzen planean hautemandako hobekuntza-aukerei erantzun digitala emateko 
eredua, bai eta zerbitzuaren prestazioan aldaketa guztiak arin sartzeko ere. 

EGIN BEHAR DIREN ZEREGIN NAGUSIAK ONURAK 
 

 Beharren diagnostikoa egitea 

 Eraldaketa digitalerako estrategia eta 
ibilbide-orria definitzea 

 Lanbideren prozesuak berrikustea, 
Lanbideren jarduera eta zerbitzuetan 
teknologia berritzaileak (OCR, RPA, 
laguntzaile birtualak, etab.) 
aplikatzeko aukerak identifikatzeko 

 Ekimen digitalen ezarpena kudeatzea: 
o Lanbiden dauden operatiboak 

integratzea (orientazioa, 
prestakuntza, bitartekaritza, 
kudeaketa), enplegu-
eskatzaileen informazio-
fluxuak eta ezagutza 
errazteko, Lanbideko langileen 
aldetik 

o Eskaintzen zaizkien zerbitzuen 
360º-ko ikuspegia izatea 
ahalbidetuko duen enpresa-
modulu bat sortzea 

 

 Lanbidek emandako zerbitzuak hobetzea, 
zerbitzu bakoitzerako identifikatutako 
erronkak hobekien ebazten dituen irtenbide 
teknologikoa txertatuz, bai zerbitzu berriak 
diseinatuz, bai lehendik daudenak emateko 
ereduak aldatuta. 

 Eraginkortasuna eta efizientzia hobetzea 
zerbitzuak ematerakoan 

 Lanbideren prozesuak etengabe hobetzea 

 Lanbiden dauden datuen erabilgarritasuna, 
kalitatea, gobernua eta ustiapena ziurtatzea 

 Lanbiden Analitika Aurreratua ezartzean 
eboluzionatzea, eguneroko eragiketetan eta 
erabakiak hartzeko prozesuetan erabat 
integratu arte, Lanbide datuan oinarritutako 
erakunde bihurtzeko (Data Driven) 

 Lanbideko langileen trebakuntza digitala 
hobetzea 

 Talentua atxikitzeko hobekuntzak ezartzea 
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o Datu eta Analitika 
aurreratuaren gobernua 

o Etab. 

 Lanbideko langileei eraldaketan 
laguntza digitala ematea, lanpostu 
seguruagoak, integratzaileagoak eta 
produktiboagoak lortzeko 
 

KRITIKOTASUNA Altua EZARPENAREN 
KONPLEXUTASUNA 

Altua 

MENDETASUNAK 
 

 

5.2 IDAZKARITZA TEKNIKOA 

Lanbide Hobetzen planak, eraldatzeko programa den aldetik, Lanbideko 
Eraldaketarako Bulego Tekniko baten laguntza beharko du. Bulego horrek Lanbideri 
lagunduko dio Lanbide Hobetzen eta bere proiektuak bultzatzen eta hedatzen. 
Gainera, bere tamaina eta konplexutasunagatik, beste bi proiektuk laguntza tekniko 
propioa izango dute: GDSBESLra egokitzeko 9. proiektuak eta Lanbideren Eraldaketa 
Digitalerako 20. proiektuak. 

5.1 taulak Lanbide Hobetzen ezartzeko laguntza teknikoaren eskema jasotzen du. 

 

 

 
Bere eginkizuna Lanbide Hobetzen 
hedatzeko laguntza eta babesa ematea 
izango da, gainerako laguntza teknikoak 
eta barne-baliabideak koordinatuz. 
 

Zeregin horien artean sartzen dira: 

 Lanbideren eraldaketarako 
programa kudeatzea 

 Proiektuak kudeatu eta 
koordinatzea. 

 Eraldaketa-programaren eta bere 
proiektuen jarraipena egiteko 
eredua definitu eta ezartzea. 

 Beste bulego tekniko batzuekin eta 
barne-baliabideekin koordinatzea. 

Lanbideren eraldaketarako 

bulego teknikoa 

GDSBESLra egokitzeko laguntza 

teknikoa 

Besteak beste honako eginkizunak dauzka: 
• Eraldaketa digitalaren estrategia prestatzea 

• Eraldaketa digitalaren ekimenak planifikatzea 

• Ekimen berriak fintzea 

• Ekarpen digitalaren adierazleen estrategikoak definitzea 

• Aginte-taulak egitea  
• Ekimen bakoitzeko beharrezko gaitasunak ematen direla 

ziurtatzea. 
• Ekimenen aurrerapenaren jarraipena egitea eta 

aurrerapen hori kontrolatzea. 
• Ekimenen gatazkak eta arriskuak kudeatzea. 
• Gaitasunen kontratazio osagarrian laguntzea. 
• Lanbideko ITrekin txertatu eta koordinatzea, ekimen 

digitalen arrakasta bermatzeko. 

Eraldaketa digitalerako laguntza 

teknikoa 

Besteak beste honako eginkizunak dauzka: 
• Egokitzeko ekintza-plana lantzea. 
• Gaitasunen kontratazio osagarrian laguntzea 
• Laguntza tekniko, juridiko eta informatikoa ematea 

GDSBESLra egokitzeko prozesuan 
• Ekintza-planaren jarraipena eta kontrola egitea 
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5.2. taula. Lanbide Hobetzen Planerako laguntza teknikoaren eskema. 
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6 EKINTZA-PLANA 

Fase honetan, egungo legegintzaldian Lanbideren helburu-eredua definitzeko fasean 
definitutako ekimenei modu ordenatu eta jasangarrian heltzeko behar den ekintza-
plana deskribatzen da, identifikatutako gap-ak betetzeko eta Lanbideren etorkizuneko 
helburuak eta erronkak lortzen laguntzeko. 

Lanbide Hobetzen programan planteatutako ekimenak modu planifikatuan gauzatzeko 
egutegi bat prestatzeak honako premisa hauek hartu ditu kontuan: 

• Egutegiari bildutako informazioaren zehaztasun-mailaren araberako 
xehetasun-maila ematea; beraz, hautatutako gutxieneko denbora-unitatea 
hiruhilekoa da. 

• Mendetasunak dituzten ekimenei jarraipena ematea, balioetsita ea sekuentziaz 
sekuentzia edo aldi berean egin behar diren. 

• Ekintza Planaren hasieratik gertuen dauden epeetan lehentasunezkoak diren 
ekimenak gauzatzea, horien zenbatekoa kontuan hartuta, aurrekontu-
ereduaren desorekarik ez gertatzeko. 

• Inbertsioa urtero banatzea, aurrekontu-eremuan eredu jasangarri bat landuz. 
Hori guztia plan baten diseinuan gertatu da, eta haren iraupena, proposatutako 
beharrizanetara egokitzeko, legegintzaldi osoaren iraupena izango da. 

Jarraian, ekintza-ildo bakoitza osatzen duen ekimen bakoitzerako aurreikusitako 
plangintza aurkezten da.   
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  2021 2022 2023 

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

P01 Zuzendaritzen berrantolaketa                         

P02 Koordinazio eta Komunikazio Unitatearen sorrera                         

P03 Bulegoen berrantolaketa                         

P04 Prestakuntza eta birziklapena                         

P05 Lanpostuen zerrenda berria                         

P06 Lanbideren izaera juridikoaren aldaketa                         

P07 EAEko Enplegu Sistemaren gobernantza-eredu berria                         

P08 Laguntzaileen sarearen ezarpena eta kudeaketa                         

P09 GDSBESL berrira egokitzea                         

P10 Lanbideko zerbitzuak emateko eredu berriaren definizioa                         

P11 Prozesuen maparen definizioa                         

P12 Esku hartzeko eta arretarako eredu berriaren definizioa                         

P13 Prospekzio-eredu integral berria diseinatzea                         

P14 Bitartekaritza-eredu berriaren definizioa eta ezarpena                         

P15 Dinamika berritzaileen ezarpena                         

P16 Datuen gobernantza, ebaluazioaren eta azterketaren zerbitzura                         

P17 Prestakuntza-eredu berriaren diseinua eta ezarpena                         

P18 Orientazio-eredu integral baterantz                         

P19 Informazio-politiken eredua                         

P20 Eraldaketa digitalaren eredua                         

Oharra: urdinen sortak proiektuaren bilakaeraren eta betetze-mailaren berri ematen du. 

6.1. taula. Kronograma 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


