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Jaun/andre hori,

Euskal gizarteak, herritarrok, enpresek eta erakundeetako
ordezkariek badugu erronkarik azken hamarkadetako krisi
ekonomiko latzenetako bati aurre egiteko: hazkunde iraunkor,
zentzudun eta integratzaile baterantz aurrera egitea.

Erronka hori lortze aldera, Eusko Jaurlaritzak gobernu-programa bat
aurkeztu zien herritarrei martxoan, Euskadi dinamiko, moderno, batu
eta bakean dagoena bideratu ahal izateko. Herri gisa oinarrizko hiru
konpromiso ditu, enpleguaren alde egitea eta ekonomia sustatzea
hiru konpromisoetako lehenengoa izanik, eta gure konpromisoaren
jarduera-ardatz pertsonak izanik.

Bi konpromiso horiek betetzeko oinarrizko tresnetako bat,
zalantzarik gabe, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da.

Izan ere, enplegu-politika aktiboak zehazteko, kudeatzeko eta
garatzeko (ekintzailetza, lanbide-heziketa, enpleguaren sustapena,
etab.) ez ezik, gizarteratzea bultzatzeko politiken zerbitzura ere
Lanbide baliabidea da, bideratzen dituen ekintzek honako hau
baitute xede: oinarrizko diru-sarrera bermatzea, gizarteratzea
bultzatzea eta lana aktibatzea, bereziki aintzat hartuta kaltetuen
dauden taldeak.

Gainera, lurralde osoan barrena dagoen bulego-sare zabal baten
bidez egituratu dagoenez, Lanbide denon eskura dagoen tresna bat
da, eta harremanak ditu produkzio-sarearekin eta gure ekonomiako,
gizarteko eta erakundeetako agenteekin (enpresak, elkarteak,
formazio-zentroak, hirugarren sektorea, erakundeak eta herri-
administrazioak). Hortaz, lotura zuzena konpromiso horren beste
aldearekin, gure ekonomia eta gure enpresak sustatzearekin eta
bultzatzearekin, eta enplegu egonkorra eta kalitatekoa sortzearekin,
hain zuzen.

Horretarako, ezinbestekoa da Lanbide berritzeko estrategia bat
edukitzea, antolaketa eta kudeaketa berritzeko, eta horrela,
herritarrei eta enpresei zerbitzu eraginkorragoa eta efizienteagoa
eskaintzeko eta gainerako eragile soziekonomikoekin bateratuagoa
egongo dena emateko.

Estrategia horren bidez, halaber, helburuak lehentasunen arabera
ordenatu nahi dira, baliabideak ordena horren arabera banatu nahi
dira eta lorpenak kuantifikatu nahi dira, Lanbideren jarduera
ebaluatu ahal izateko, hobetzeko eta gardenagoa izateko herritarren
aurrean.

Estrategia hori, azkenik, parte hartuko duten pertsonek, erakundeek, 
eragileek eta sektoreek adostea eta bultzatzea nahi genuke. Eta 
horretarako, ezinbestekotzat jotzen dugu estrategia hori diseinatzen, 
garatzen eta ebaluatzen zuek parte hartzea.
Helburua hori izanik, Lanbideren Plan Estrategikoa (2013-2016) 
diseinatzen parte har dezazun nahi dugu, zure ikuspegia eta iritziak
emanez, bizitzan eta lan-alorrean duzun ezagutza eta eskarmentua
oinarri hartuta.

Aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizugu jarraian aurkezten
dizugun eskema orientatzaile honi zure arreta eskaintzeagatik eta
zure ekarpenak egiteagatik, eta bide batez gure konpromisoa
jakinarazi nahi dizugu, kontsulta publiko honen testuinguruan
planteatzen diren ekimen guztiak aztertzeko eta horiei guztiei banan-
banan erantzuteko.

Zure laguntza eskertuz, har ezazu gure agurrik beroena

Juan María Aburto                                   Adolfo Alustiza

Lanbideko Administrazio 
Kontseiluko presidentea eta 

Enplegu eta Gizarte 
Politikaetako sailburua

Lanbideko zuzendari nagusia
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Plan hau indarreko erreferentziazko arau-esparruan zehaztu behar da, egungo
testuinguru sozioekonomikoan eta berrikuntzaren, adostasunaren eta enpleguaren
kontzeptuetan oinarrituta.

1. Planaren premisak

2013-2016rako Plan Estrategikoa

Erreferentziazko 
esparrua

Egoera 
sozioekonomikoa

Berrikuntza., 
Adostasuna, Enplegua

� 3/2011 Legea,  Lanbide sortzeari 
eta haren estatutuei buruzkoa

� 2012-16rako Gobernu Programa.

� 2013-2016rako Enplegua 
Sustatzeko Programa

� Sailaren helburuak

� Legebiltzarraren ebazpenak

� EU 2020 estrategia

� 2013ko MEK Funtsen 
Lehentasunak

� 2013rako EPUP

� 2011-2014rako Euskal Enplegu 
Estrategia

� 56/2003 Enplegu Legea

� EJren aurreikuspena: euskal
ekonomiak 2013an izango du
unerik okerrena (BPG -1,2), eta
2014an neurrian haziko da (+0,8)

� Enpresaburuak kezkatuta daude;
2013ko erdialderako itxaropenak
pixka bat hobeak dira, baina 3.
hiruhilekorako erreparoak dituzte

� Langabezia-tasa: 14,5 - Gazteak:
42,8 (2013-II). EJren aurre-
ikuspena: 12,7 2014an

� NDFren aurreikuspena:
hazkundea eurogunean: -0,6
2013an eta 0,9 2014an

� Plana zehaztu behar da
berrikuntza-kontzeptura
hurbilketa integrala eginez,
nola eskaini beharreko
zerbitzuei hala kanalei eta
bitartekoei dagokienez

� Enplegu-jardunetan
inplikatutako sektore eta
agente guztiek parte hartuz

� Eta Europan hazkunde
iraunkor, zentzudun eta
integratzailean oinarritutako
estrategia bultzatuz
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Planak zenbait premisa hartu behar ditu aintzat Lanbidek bizkorrago jardun dezan
lortzeko, enplegagarritasuna eta efizientzia jomugan izanik, enpleguaren,
prestakuntzaren eta jarduera ekonomikoaren alorretan inplikatutako agenteen
lankidetzan eta parte-hartzean oinarrituta.

Gizarte-kohesioa: Euskadi iraunkorra eta solidarioa .

Berrikuntza, efizientzia, gardentasuna eta gobernu ona.33

22

Elkarrizketa, lankidetza eta koordinazio soziala et a erakunde 
artekoa.

44

Antolamendu-efizientzia eta zerbitzuaren kalitatea:  Lanbide 
emaitzei begira.

55

Jarduera ekonomikoa bultzatzea eta enplegua sortzea: Eu skadi 
lehiakorra.
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1. Planaren premisak

2



2. Elementu estrategiko nagusiak

Misioa, Ikuspegia eta Balioak

IIkuspegia Euskal Enplegu Sistemaren diseinua eta garapena zuzentzea, enplegagarritasuna hobetuz,
lehiakortasuna sustatuz, eta garapen iraunkorra eta gizarte -kohesioa ahalbidetuz, Erakundea
kudeatzeko eredu berri baten bitartez, enplegu-sistema eraginkorra eta modernoa jomugan izanik,
pertsona eta enpresei balio erantsia ekarriko diena, beste hainbat agenterekin adostu eta integratuko
dena, sareko lanaren babesa izango duena eta herritarrek ongi baloratuko dutena, betiere enpleguari
lehentasuna emango dion neurrian.

Estrategiak 
integratzea
Estrategiak 
integratzea

BerrikuntzaBerrikuntza
Gizarte-

kohesioa eta 
adostasuna

Gizarte-
kohesioa eta 
adostasuna

Pertsona eta 
enpresentzako 
orientazioa

Pertsona eta 
enpresentzako 
orientazioa

Efikazia, 
Ebaluazioa eta 
Gardentasuna

Efikazia, 
Ebaluazioa eta 
Gardentasuna

2013-2016rako LPEaren balioak

Misioa
Kalitatezko enplegu egonkorra edukitzeko eskubidea guztiz garatzen laguntzea, langileen
enplegagarritasuna bermatzen eta enpresen eskakizunetara egokitutako langile-premiak estaltzen
lagunduko duen lan-merkatuaren konfigurazioa erraztea, eta gizarte- eta lurralde-kohesioa
ahalbidetzea, agintzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria betearaziz, arreta-
sistema modernizatuz eta informazio- eta komunikazio-teknologia berriak txertatuz.
(3/2001 Legea eta 82/2012 Dekretuaren araberako Estatutuak)
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2. Elementu estrategiko nagusiak

Lanbideren printzipio gidariak

Lanbideren jarduna gidatu behar duten printzipioak Plan Estrategikoan jaso behar dira

Lanbideren printzipio gidariak  3/2011 Legearen eta 82/2012 D. Estatutuen arabera 

1

Gardentasuna

2

Aukera-berdinta-
suna eta 

diskriminaziorik
eza

3 4

Bestelako politika 
publikoekiko 
koherentzia

5

Arrazionalizazioa, 
efikazia eta 
efizientzia

6

Tokiko errealitatera 
egokitzea

7

Kalitatea eta arreta 
pertsonalizatua

8

Gizarte-agenteekiko 
elkarrizketa

9

Arreta-sistema 
modernizatzea

Doakotasuna
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Ardatz estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

Antolamendu- eta kudeaketa-eredu berria sortzea, erakundearen jarduera antolatu eta dinamizatzeko  
efizientzia- eta efikazia-irizpideetan oinarrituta.

Arreta-ereduan efizientzia eta efikazia irabaztea, prozedurak argituz eta sinplifikatuz.

IKTen euskarri- eta sistema-eredua sortzea, Lanbideren estrategiarekin, prozesuekin eta zerbitzuekin 
lerrokatuta.

Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren buru 
izatea enplegu-poliika 
aktiboak egikaritzeko 
esparruan, 
gobernantza- eredu berri 
bati jarraiki, agente 
publikoen eta pribatuen 
arteko lankidetzan eta 
koordinazioan
oinarrituta.

Lanbide produkzio-
sarera eta ingurune 
geografikora hurbiltzea , 
enplegu- eta 
prestakuntza-alorrean 
dituen premien estaldura 
errazteko.

Pertsonen 
enplegagarritasuna 
hobetzea Lanbideren 
jardueraren funtsezko 
ardatza den heinean,
enplegu-sustapenaren 
eta lan-bitartekotzaren 
alorretan erreferentzia 
bihurtuta. 

Gizarte-kohesioan 
aurrera egitea, 
prestazio publikoak
eraginkortasunez 
kudeatuz eta zailtasun 
bereziak dituzten 
kolektiboak laneratuz

A1 A2 A3 A4

P1

P2

P3

PROZESU ARDATZAK

JA
R

D
U

E
R

A
 A

R
D

A
T

Z
A

K
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren 
buru izatea

enplegu-poliika 
aktiboak 

egikaritzeko 
esparruan, 

gobernantza-
eredu berri bati 
jarraiki, agente 
publikoen eta 

pribatuen arteko 
lankidetzan eta 
koordinazioan

oinarrituta

A1

1. ARDATZAREN 

HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

EAEn enplegu-politika aktiboak egikaritzeko garapen- eta 
gobernantza-eredu berria diseinatzea.

1

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin eta 
Hezkuntza Sailarekin bat egitea eta sail horiekiko 
lerrokadura estrategikoa koordinatzea eta sustatzea, 
enplegu-politika aktiboak egikaritzeari dagokionez.

2

Lanbideren estrategia 2014-2020rako estatuko eta 
Europako enplegu-estrategiekin bat datorrela ziurtatzea.

3

Lanbideren Plan Estrategikoaren edukia etorkizuneko  
Enplegu Legearen esparruan integratzea.

4

6



Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOAK

Lanbide 

produkzio-sarera 

eta ingurune 

geografikora 

hurbiltzea,

enplegu- eta 

prestakuntza-

alorrean dituen 

premien estaldura 

errazteko.

A2

2. ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

Lanbideren Bulego Sareak lurraldeko ekonomia-, gizarte-
eta prestakuntza-sarearen agente aktibo gisa betetzen 
duen zeregina indartzea.

1

Oraingo eta etorkizuneko langile- eta prestakuntza-premiei 
buruzko eta produkzio-sektoreen bilakaerari buruzko 
jakintza eta informazio-fluxua hobetzea.

2

Lurraldeko eta sektoreko enplegu- eta prestakuntza-
eskariak transmititzea, enplegu-politiken diseinuan 
integratzeko.

3
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

Pertsonen 
enplegagarritasuna 

hobetzea, 
Lanbideren  
jardueraren 

funtsezko ardatza 
den heinean,

enplegu-sustapenaren 
eta lan-bitartekotzaren 
alorretan erreferentzia 

bihurtuta.

A3

3. ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

Orientazio integrala eta pertsonalizatua indartzea, 
pertsona bakoitzaren gaitasunak eta ahalmenak aintzat 
hartuz.

1

Lan-bitartekotzaren mailak eta efikazia areagotzea.

2

Enplegua eta jarduera ekonomikoa sustatzeko programa 
espezifikoak bultzatzea.

3

Biztanleria aktiboa prestatzeko ekintzak bultzatzea, 
produkzio-sarearen oraingo eta etorkizuneko premiei 
erantzunez enplegurako prestakuntza-sistema 
integratuaren bitartez.

4
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

Gizarte-kohesioan 
aurrera egitea, 

prestazio 
publikoak 

eraginkortasunez 
kudeatuz eta  

zailtasun bereziak 
dituzten kolektiboak

laneratuz.

A4

4. ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

Aukera-berdintasunean aurrera egitea, adina, sexua, 
jatorria, gaitasunak eta gainerakoak edozein izanik ere, 
eta laneratzeko zailtasun handienak dituzten 
kolektiboentzako neurri espezifikoak ezartzea.

1

Laneratzeko efikazia hobetzea, pertsonak laneratzeko eta 
pertsonen autonomia ahalbidetzeko ekintza berritzaileak 
bultzatuz bazterkeriaren arriskua eta kronifikazioa 
saihesteko.

2

Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta 
lankidetza publiko-pribatua bultzatzea prestazio publikoen 
kudeaketan eta pertsonen arreta integralean.

3

4

Lanbideren efikazia eta efizientzia hobetzea prestazio 
publikoen administrazio-kudeaketan.
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

Antolamendu-
eta kudeaketa-

eredu berria 
sortzea,

erakundearen 
jarduera antolatu 

eta dinamizatzeko  
efizientzia- eta 

efikazia-
irizpideetan 
oinarrituta.

P1

P1

ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

Lanbideren antolamendu-egituraren diseinua eta gobernu-
organoak egokitzea, funtzionamendu bizkorragoa eta 
zuzenagoa lortzeko, Lanbideren eginkizunetara ta
eskaintzen dituen zerbitzuetara egokituta.

1

Barneko eta kanpoko prozesuen eredua diseinatzea, 
helburu estrategikoekin lerrokatuta, eta dagokion isla 
juridikoarekin.

2

Erakundea kohesionatzea eta gaitzea kalitatezko zerbitzua 
eskaintzeko.

3

Kalitateko eta Kudeaketa eta Emaitzak Ebaluatzeko 
Sistema diseinatzea eta abian jartzea.

4

Lanbideren jardueran berrikuntza txertatzea, zeharkako 
prozesu gisa.

5
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

Arreta-ereduan 
efizientzia eta 

efikazia irabaztea,  
prozedurak 
argituz eta 
sinplifikatuz

P2

P2 ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

Pertsona eta enpresentzako zerbitzu-eskaintza edo -
katalogo malgua osatzea, lan-merkatuaren premietara 
egokitua.

1

Pertsona eta enpresen arreta-ereduak zehaztea, kanal 
anitzeko estrategia aintzat hartuta.

2

Erabiltzaileentzako (pertsonak eta enpresak) arreta-
prozesuen puntu kritikoak epe laburrean hobetzea.

3
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Helburu estrategikoak – Lehen proposamena

2. Elementu estrategiko nagusiak

E1

ARDATZ 

ESTRATEGIKOA

IKTen euskarri-
eta sistema-
eredua sortzea,
Lanbideren 
estrategiarekin, 
prozesuekin eta 
zerbitzuekin 
lerrokatuta.

P3

P2 ARDATZAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

IKTen barneko gobernantza-eredua optimizatzea, 
Lanbide osatzen duten zerbitzu guztien kudeaketa-
prozesuak eredu horretan integratuz.

1

Lanbideren informazio-sistemak Eusko Jaurlaritzak IKTen 
alorrean duen korporazio-estrategiaren barruan sartzea.

2
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2. Elementu estrategiko nagusiak

AMIA
Guretzat garrantzitsua da Lanbideren egoerari buruz zer iritzi duzun jakitea.

Lanbideren beraren edo barneko Ahuleziak
• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

FortalezasLanbideren beraren edo barneko Indarrak

Erakundetik kanpoko Mehatxuak Kanpoan agertzen diren Aukerak

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...
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3. Gaineratu nahi dituzun oharrak

Azkenik, 2013-2016rako Lanbideren Plan Estrategikoari buruz oharren bat egin nahi 
baduzu, beheko lerroetan egin dezakezu.

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________
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www.lanbide.net

Eskerrik asko zure 
laguntzarengatik


