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Utbildning, undervisning och ledning — Reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre
förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra
sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och legitimationsreglerna.
Statskontoret delar utredningens uppfattning att reformen av lärarutbildningen från 2011 är i behov av uppföljande s.k. reformvård. Statskontoret
lämnar dock de flesta av utredningens förslag okommenterade, då de faller
utanför vårt kompetensområde.

Reglering av introduktionsperioden avstyrks
Statskontoret avstyrker de förslag som gäller att det i skollagen ska tydliggöras att det är vid den första läraranställningen som introduktionsperioden
ska genomföras, och att det också ska framgå av skollagen att huvudmannen
ska sträva efter att läraren eller förskolläraren får genomföra introduktionsperioden inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet. Vi avstyrker därmed också förslaget att Skolinspektionen bör granska huvudmännens genomförande av introduktionsperioden.
Statskontoret har tidigare avstyrkt liknande förslag. 1 I våra tidigare remissvar framhöll vi att det inte var önskvärt med statlig reglering av huvudmännens ansvar för yrkesintroduktionen för den egna skolpersonalen.
Statskontoret anser att även detta förslag utgör ett onödigt stort ingrepp i
huvudmännens ansvarsområde. Det är huvudmännen för skolorna och förskolorna som bör svara för sina anställdas yrkesintroduktion i egenskap av
arbetsgivare, utan att staten blandar sig i detta mer än nödvändigt.
Statskontoret noterar i sammanhanget att det råder delade meningar om hur
stor andel av de nyexaminerade lärarna som har fått genomgå en introduktionsperiod. Uppgifterna skiljer sig kraftigt åt beroende på vem man frågar.
1

Remissvar ang. Utbildningsdepartementets promemoria ”Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare” (2013-12-17); Remissvar ang.
Utbildningsdepartementets remisspromemoria ”Legitimation för lärare och förskollärare”
(2010-05-03); Remissvar ang. Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52).
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Härutöver vill Statskontoret uppmärksamma Regeringskansliet på brister i
konsekvensanalysen. Utredningen beräknar oförändrade kostnader för introduktionsperioden trots att regleringen innebär en ambitionshöjning.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Jessica Bylund och utredare Eero Carroll, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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