2004-04-27
Utbildningsdepartementet

U2004/1858/SV
SK 2004/0965
Lf 0628/04

Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen
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regioner

Kombinationsutbildning – tidsbegränsad utbildningssatsning 2004 – 2005

Vi vill inbjuda samtliga landets kommuner och landsting att delta i den
satsning på kombinationsutbildning som regeringen har presenterat i 2004
års ekonomiska vårproposition. Satsningen utgörs av en tidsbegränsad insats
i syfte att minska risken för friställning av personal och samtidigt stärka
kompetensen inom den av kommuner och landsting finansierade
verksamheten inom vård, skola och omsorg. Den kommunala ekonomin
avlastas lönekostnader samtidigt som individerna ges möjlighet att utvecklas
och kommunerna och landstingen får stöd för sin kompetensförsörjning.
Riksdagen beräknas fatta beslut om satsningen i mitten av juni.

Individinriktad satsning

Satsningen innebär att under andra halvåret 2004 och år 2005 skall 6 000
anställda inom vård, skola och omsorg beredas möjlighet att kombinera
arbete på deltid med studier på halvtid inom högskola,
påbyggnadsutbildning, gymnasial eller grundläggande vuxenutbildning.
De 6 000 personer som deltar i utbildningssatsningen skall studera på
halvtid under en period på i genomsnitt 40 veckor inom områden av
betydelse för verksamheten inom vård, skola och omsorg. Utbildningens
inriktning avgörs av den anställde och företrädare för arbetsgivaren
gemensamt. Ett villkor för deltagande är att personen är mellan 25 och 55
år. Ersättning till den enskilde utgår som ett skattefritt bidrag
(rekryteringsbidrag vid halvtidsstudier) med 860 kr per studievecka.
I en särskild proposition till riksdagen föreslår regeringen, att lagen om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande tillfälligt ändras så att detta
studiestöd kan utnyttjas för kombinationsutbildning.
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Finansieringen av utbildningsplatserna

Inom ramen för satsningen finansierar staten upp till 3 000 nya studieplatser
på halvtid inom högskolan. De universitet/ högskolor som genomför
utbildningen får en schablonersättning för varje studieplats. Utbildningen
för ca 3 000 personer i kommunal vuxenutbildning finansieras inom ramen
för det särskilda statsbidraget som kommunerna erhåller för kommunal
vuxenutbildning och kan omfatta såväl grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning som påbyggnadsutbildningar.
Stärkt kompetens i verksamheten

Varje kommun och landsting kommer att få en planeringsram som
motsvarar ett antal rekryteringsbidrag. Regeringen avser att så snart det är
möjligt återkomma med en fördelning av bidragen. Fördelningen kommer
att grundas på ett index som tar hänsyn till dels kommunernas och
landstingens verksamhetsvolym inom området vård, skola och omsorg, dels
arbetsmarknadsläget i kommunen och regionen. Kommuner och landsting
fördelar rekryteringsbidragen till intresserade sökande med utgångspunkt i
verksamhetens och den anställdes behov och med prioritering av dem som
har en ofrivillig deltidsanställning. Centrala studiestödsnämnden prövar
slutligt ansökan enligt övriga förutsättningar för bidrag.
Satsningens omfattning innebär enstaka platser för de minsta kommunerna,
ca 15 platser för en kommun med ca 30 000 innevånare och upp till 250-300
platser för de största kommunerna resp. för landstingen räknat på hela
perioden.
Utbildningsanordnare

Syftet med den här informationen är att initiera och stimulera samarbete
mellan utbildningsanordnare som kommuner, universitet och högskolor för
att kunna erbjuda relevanta utbildningar, t.ex. på distans eller i andra
flexibla former. Vidare förbereds ändringar i vissa förordningar bl.a. för att
de studerande skall kunna antas till kommunal vuxenutbildning vid sidan av
gällande bestämmelser om urval av studerande. För att göra det möjligt att
utnyttja satsningen redan från andra halvåret 2004 behöver planeringsarbetet
i kommunerna och landstingen samt vid högskolorna och den kommunala
vuxenutbildningen inledas så fort som möjligt, dvs. innan det formella
riksdagsbeslutet föreligger.

Fortsatt hantering

Regeringen kommer att inom kort uppdra åt Högskoleverket, Myndigheten
för skolutveckling och CSN att omgående förbereda de åtgärder som krävs
vid riksdagens bifall till förslagen. En informell samrådsgrupp har inrättats
mellan regeringskansliet, Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet
och de berörda myndigheterna.
Ytterligare information om satsningen kommer att ges fortlöpande .
Högskoleverket, CSN och Myndigheten för skolutveckling kommer inom
kort att ges formellt uppdrag att stödja genomförande av satsningen.
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Ingrid Florin tel. 08-52 77 81 89,
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CSN:
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