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Kostnadsersättning till elever i gymnasial
lärlingsutbildning (PM)
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv ställer sig Statskontoret positiv till förslaget om
att införa en kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning för att
täcka ökade kostnader för lunch och transporter. Detta eftersom den ekonomiska
situationen för gymnasiala lärlingar i dag är ogynnsam i jämförelse med elever som
väljer skolförlagd utbildning. Statskontoret saknar dock en beskrivning av i vilken
omfattning lärlingsersättning förväntas öka attraktiviteten till gymnasial lärlingsutbildning samt bedömer att tiden för införandet är för kort.

Kommer lärlingsersättning att öka attraktionskraften?
I promemorian anges att syftet med lärlingsersättningen är att öka attraktionskraften till gymnasial lärlingsutbildning. Av promemorian framgår dock inte i vilken
omfattning elever i dag väljer att inte påbörja eller att hoppa av en gymnasial
lärlingsutbildning till följd av ökade kostnader för lunch och transporter. Det framkommer inte heller hur många elever som beräknas omfattas eller i vilken utsträckning förslaget förväntas leda till ett ökat antal elever i gymnasial lärlingsutbildning.
Mot bakgrund av ovanstående är det därför svårt att bedöma om lärlingsersättning
är en effektiv och ändamålsenlig insats.

För kort tid för införandet
För att den föreslagna satsningen ska vara möjlig att införa på ett rättsäkert och
effektivt sätt är det viktigt att CSN ges tillräckligt med tid för att genomföra
systemförändringar, ta fram rutiner för ansökningsförfarande och för kontroller,
informera eleverna om den nya möjligheten att ansöka om den kostnadsersättning
m.m. Statskontoret bedömer mot bakgrund av detta att tidpunkten för införandet,
den 1 januari 2014, är alltför snäv, särskilt med hänsyn till det förändringsarbete
som pågår på CSN. Av promemorian framgår inte varför just denna tidpunkt valts.
Att införa lärlingsersättning från och med läsåret 2014/2015 framstår som mer
rimligt.

Utredningschef Marie Uhrwing har beslutat i detta ärende. Utredare Helena Asp,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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