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Riksrekryterande påbyggnadsutbildningar, planeringsförutsättningar inför ny reglering
Kommunförbundet skrev i november förra året till Utbildningsdepartementet
och begärde att en arbetsgrupp skulle inbjudas med syfte att ”skapa förutsättningar för kommuner att även i framtiden kunna bedriva påbyggnadsutbildningar med större upptagningsområde än den egna kommunen".
Under innevarande höst har departementet inbjudit representanter för
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Skolverket att delta i en sådan
grupp. Det finns i gruppen en enighet om att nuvarande grund för fördelning
av riksrekryterande påbyggnadsutbildningar är otidsenlig och bör göras om.
Därför bör fördelningen i bilaga 2 i komvuxförordningen ersättas med en ny
fördelning. Denna bör gälla fr.o.m. den 1 juli 1999 och omfatta drygt 8 000
årselevplatser vilket motsvarar nuvarande volym.
Regeringens utgångspunkt är att försöksverksamheten med kvalificerad
yrkesutbildning, KY efter år 2001 skall övergå i ett nytt system med eftergymnasiala utbildningar. Arbetsgruppens mening är att också påbyggnadsutbildningarna i en framtid bör kunna ingå inom ramen för ett nytt reguljärt
system med eftergymnasial utbildning tillsammans med KY. Gruppens
mening är att en sådan ordning tillfälligt bör prövas för vinnande av erfarenheter också vad gäller påbyggnadsutbildningar. Den period som härvid avses
är den 1 juli 1999 – 31 december 2001.
Utbildningsdepartementet kommer i december 1998 att mer definitivt meddela villkor, urvalskriterier och tidsplan för det fortsatta arbetet med fördelning av platser. Som ett underlag för kommunernas fortsatta planering vill
Kommunförbundet redovisa de preliminära utgångspunkter som idag ligger
till grund för det fortsatta arbetet:
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1. Kommuner och landsting ges möjlighet att fram till i början av februari
1999 söka platser för att anordna riksrekryterande påbyggnadsutbildningar. Sökförfarandet omfattar samtliga riksrekryterande platser dvs.
oavsett om man tilldelats platser tidigare eller ej.
2. I ansökan kommer troligen att behöva anges faktorer som utbildningarnas strategiska betydelse och arbetsmarknadsanknytning, huruvida de
leder till jobb osv. Syftet är att kommuner och landsting tydligt skall ange
skälen för varför utbildningen bör vara riksrekryterande.
3. Vid ställningstagandet till kommunernas ansökningar kan också faktorer
som utbildningarnas relevans i förhållande till arbetslivets framtida behov och efterfrågan samt innovationsgrad jämfört med befintligt utbud
av påbyggnadsutbildningar komma att bedömas.
4. Avsikten är sedan att kommuner och landsting skall få besked i mitten av
april 1999 om fördelningen av platser. Skolhuvudmännen kan vid denna
tidpunkt utlysa sina platser för sökande inför det kommande läsåret
1999/2000.
5. Inom den gemensamma arbetsgruppen kommer Utbildningsdepartementet och Kommunförbundet också att undersöka regleringen kring
skyldighet att betala interkommunal ersättning för riksrekryterande påbyggnadsutbildningar och klarlägga eventuella behov av modifieringar i
den nuvarande regleringen kring detta, bl.a. kopplingen till folkbokföringslagen.
Närmare information lämnas i december då definitivt beslut föreligger.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats
Söderberg, E-post: mats.soderberg@svekom.se eller Marianne Wedin, E-post:
marianne.wedin@svekom.se, telefon 08-772 41 00.
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