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Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
Ny form av stöd vid vuxenstudier från 1 januari 2003
I juni 2002 fattade riksdagen beslut om ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier att införas den 1 januari 2003. Stödet riktar sig till arbetslösa
eller riskerat arbetslösa som behöver stimuleras att påbörja studier på
grundläggande eller gymnasial nivå. Tanken är att med hjälp av detta
bidrag motivera deltagare från de mest svårrekryterade grupperna till
utbildning, personer som hitintills inte rekryterats till vuxenstudier
trots att de har behov av kompetenshöjning i försörjningshänseende.
För personer som inte bedriver heltidsstudier kan bidrag lämnas med
20, 50 eller 75 procent av helt bidrag. Stödet lämnas under längst 50
veckor. Målgrupp är personer i åldern 25-50 år som i princip inte tidigare bedrivit vuxenstudier. Några övergångsbestämmelser från särskilt
utbildningsbidrag (UBS) som avvecklas från och med årsskiftet
2002/2003 finns därmed inte. Närmare information om villkoren för
rekryteringsbidraget kan hämtas på regeringens faktablad (se nedan)
och i prop. 2001/02:161 ”Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier”.
Kommunernas inflytande
Kommunernas aktiva medverkan är en grundförutsättning för att det
skall vara möjligt att rekrytera korttidsutbildade vuxna som annars
inte skulle ha sökt sig till utbildning. Tanken är att i individens möte
med handläggare kan i ett sammanhang ske bedömningar av behov
om kompetensutveckling, planering av en studieinsats samt informat-
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ion och bedömning av ekonomiskt stöd vid studier. Bidraget är även
avsett att bli ett starkt verktyg i kommunernas uppsökande verksamhet.
Kommunen får nu möjlighet att bestämma vem som har möjlighet att
få ett rekryteringsbefrämjande bidrag under studietiden. Centrala Studiestödsnämndens (CSN: s) roll blir bl.a. att ge informationsstöd till
kommunerna, fatta beslut utifrån kommunens bedömning samt ansvara för utbetalning och annan administration. CSN kommer också att
fastställa en andel till varje kommun av de medel som anvisas för rekryteringsbidraget. Detta innebär ett nytt sätt att samarbeta mellan stat
och kommun i syfte att utveckla den lokala infrastrukturen för vuxnas
lärande.
CSN får även i uppgift att årligen följa upp hur bidragen använts.
Skolverket får i uppdrag att redovisa bidragets effekter och svara för
tillsyn. Närmare bestämmelser kommer att framgå av en kommande
förordning.
Kommunal strategi och kommunala riktlinjer
Stödets konstruktion innebär att kommunerna själva får möjlighet att
bestämma vilken kategori personer i kommunen som har störst behov
av kompetensutveckling och möjlighet till ekonomiskt stöd under en
inledande period av studierna. Lagtexten ställer krav på att kommunen
antar riktlinjer för rekryteringsarbetet. Detta måste genomföras redan
under hösten 2002 med hänsyn till den tidpunkt bidragssystemet träder i kraft. Kommunen skall enligt författningstexten (Lag om rekryteringsstöd till vuxenstuderande, 2§) samverka med lokala företrädare
för berörda myndigheter, arbetstagarorganisationer och organisationer
som företräder funktionshindrade. Även försäkringskassan kan vara
en viktig samverkanspart. Handikapporganisationerna ser det som
angeläget att medverka.
Stöd för kommunernas genomförande
Sökande har att lämna in ansökan till sin hemkommun inom den tid
kommunen bestämmer. Kommunen prövar ansökningen och bedömer
huruvida personen är arbetslös eller riskerat arbetslös och beaktar
kommunens resursram. Därefter överlämnar kommunen ansökan tillsammans med sitt ställningstagande till CSN, samtidigt som den informerar den sökande om sitt ställningstagande. För kommunernas
hantering av stödet kan behövas direktåtkomst till personuppgifter hos
CSN som finns elektroniskt lagrade. För att kommunens handläggare
skall kunna hantera systemen bedriver CSN informerande verksamhet.
Det nya bidraget innebär ökade åtaganden för kommunerna. Regeringen avser att återkomma med belopp för kommunernas hantering
av stödet i årets budgetproposition.
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Regeringens informationsblad om rekryteringsbidrag finns att tillgå på
webbadress
http://utbildning.regeringen.se/publikationerinfo/pdffaktabl/2002.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats
Söderberg, e-post mats.soderberg@svekom.se telefon 08-452 79 42.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Skolsektionen
Louise Fernstedt
Mats Söderberg
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