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Övergångsersättning för försöksverksamhet med ingenjörsutbildning 
 
INLEDNING 
 
Sedan läsåret 1988/89 pågår en försöksverksamhet med 
ingenjörsutbildning i högskolan i form av 80- respektive 40- poängskurser. Utbildningen 
genomförs i samverkan med vissa kommuners gymnasieskolor i fråga om samutnyttjande 
av lokaler, utrustning, lärare och övrig personal. De flesta kommuner som deltar i 
försöksverksamheten ställer lokaler och utrustning till högskolans förfogande utan krav på 
ersättning. Anledningen till detta är att kommunerna för närvarande har ett kostnadsansvar 
för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. Försöksverksamheten upphör i och med utgången av 
läsåret 1992/93, då staten övertar hela kostnadsansvaret för ingenjörsutbildningen. 
 
ÖVERGÅNGSERSÄTTNING 
 
Staten svarar för undervisningskostnaderna och vissa andra kostnader bl a genom 
studiemedelssystemet. Kommunen står i de flesta fall för kostnader för lokaler och 
utrustning under försöksperioden. Denna kostnad beräknas uppgå till cirka hälften av den 
interkommunala ersättningen för en elev i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. 
 
I de fall en kommun under försöksperioden med ingenjörsutbildning ställer lokaler och 
utrustning till högskolans förfogande och tar emot elever från andra kommuner utan krav 
på ersättning, bör en övergångsersättning liksom hittills betalas av sändande kommuner. 
Ersättningen bygger på kostnadsandelarna för lokaler och utrustning i den tidigare 
interkommunala ersättningen för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. För återstående period 
av försöksverksamheten, kalenderåret 1992 och vårterminen 1993, blir ersättningsbeloppet 9 
900 kr per elev och termin. 
 
Ersättning utbetalas för den som är elev och folkbokförd i annan kommun den 15 februari 
(för vårterminen) och den 15 september (för höstterminen). 
 
Möjlighet finns givetvis för berörda kommuner att i särskilda fall träffa överenskommelse 
om andra ersättningsbelopp. Då avvikelser från schablonbeloppen sker bör den mottagande 
kommunen göra en kalkyl över sina kostnader och intäkter samt räkna fram ett förslag till 
ersättningsbelopp. Kalkylen och förslaget till ersättningsbelopp bör den mottagande 
kommunen redovisa för den sändande kommunen. Kommunerna bör vara överens om 
ersättningens storlek innan utbildningen börjar. 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Eventuella förfrågningar med anledning av detta cirkulär kan ställas till Mats Söderberg, tfn 
08-772 46 38 och Peter Holmberg, tfn 08-772 46 27. 
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