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Yttran de över slutbe tänka ndet En gemen sam
utbild ning inom statsf örvalt ninge n (SOU 2020: 40)

Skolforskningsinstitutet har inte fått rubricerat betänka nde på remiss,
men väljer att trots det yttra sig över förslagen. Institut et är i grunden
positiv till att det tas fram en gemensam introduktionsutbildning för
nyanställda inom statsförvaltningen som omfattar grundläggande
rättsprinciper och rollen som följer av att arbeta inom
statsförvaltningen. Institut et avstyrker dock det genomförande som
föreslås, med en detaljstyrning som uttrycker en påfallande brist på tillit
till myndigheterna. Det är uppseendeväckande att det är just
Tillitsdelegationen som lämnat dessa förslag.
Tillitsdelegationens uppdrag var att ta fram ett förslag till obligatorisk
introduktionsutbildningen för statligt anställda som enligt direktiven till
utredningen måste vara anpassningsbar och flexibel utifrån olika
faktorer som myndigheternas storlek, verksamhetens karaktä r och de
nyanställdas förkunskaper. I stället har utredningen tagit fram ett
förslag till en obligatorisk utbildning för samtliga anställda som
dessutom inte är anpassn ingsbar och flexibel på det sätt direktiven
understryker.
Skolforskningsinstitutet avstyrker utredningens förslag om en
obligatorisk utbildning, som ska ha samma innehåll och vara lika för
alla statsanställda, praktika nter och vissa uppdragstagare. Vi anser dock
att det kan vara motiverat med en obligatorisk utbildning för
nyanställda, men det måste i så fall finnas en möjlighet för
arbetsgivaren att göra undanta g eller anpassa utbildningen med hänsyn
till den nyanställdas förkunskaper. Annars kommer den att sakna
relevans.
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Skolforskningsinstitutet avstyrker förslaget att utbildnin gen ska regleras
i lag. Regeringen bör förfoga över styrninge n av sina myndigheter,
varför det är lämpligt att, om det behövs en reglering, göra detta i
förordning eller genom regeringsuppdrag.
Skolforskningsinstitutet bedömer att ett strikt obligatorium som det
förslaget innebär får orimliga konsekvenser, bland annat genom att en
mängd disciplin ärenden kan behöva prövas i personala nsvarsnä mnder.
Skolforskningsinstitutet avstyrker förslaget om att
utbildnin gsanordn aren ska pröva de få möjligheter till undantag som
förslaget ger. Det skulle skapa en orimlig byråkrati. Dessutom följer det
av arbetsgiv aransvare t att det är arbetsgivaren som ska pröva detta.
Uppgifter om personal som bedriver spanings - eller underrätt elsetjäns t
eller personal som är sjuk eller under rehabilitering kan dessutom
svårligen överlämn as från ansvarig myndigh et till en annan myndighet.
Uppgifterna kan i vissa fall falla under sekretess.
Skolforskningsinstitutet är positiv till förslaget att utbildnin gen för
nyanställda ska bygga på en kombina tion av självstudier och
gruppdiskussioner, men avstyrker förslaget om att gruppdis kussione rna
ska genomföras i form av regionalt organiser ade fysiska träffar. Det är
viktigt att det är enkelt att delta i utbildningen. De föreslagna regionalt
baserade fysiska träffarna är dels administ rativt krångliga i och med att
deltagarn a inte matchas till grupper slumpmässigt, dels onödigt dyra
med kostnade r för resor och restid. Med dagens teknik för videomö ten
är det en rimligare lösning att välja.
Skolforskningsinstitutet delar inte delegationens uppfattni ng att
genomgången utbildnin g ska ses som en fördel vid rekrytering inom
staten. Kraven för anställnin g i staten ska utgå från de kunskape r och
erfarenhe ter som behövs för de aktuella arbetsuppgifterna.
Skolforskningsinstitutet föreslår slutligen att förslaget ersätts med en
försöksverksamhet med en utbildnin g för nyanställda med ett begränsa t
antal myndigh eter av olika typ och storlek. Försöket bör bygga på enkelt
tillgängliga digitala lösningar, vara flexibelt och erbjuda möjlighet att
anpassa utbildnin gen till de behov som den anställde har och till de
utbildnin gar som många statliga arbetsgivare redan erbjuder. Vi skulle
därutöve r välkomn a om det tas fram olika fördjupningsblock för mer
erfarna medarbe tare, men det måste i så fall utformas som ett
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erbjudande där det ytterst är en fråga för arbetsgivaren att bedöma
vilket kompetensbehov den enskilde medarbetaren har.
I detta ärende har direktören Camilo von Greiffbeslutet efter
föredragning av kanslichef Eva Wallberg. I ärendets slutliga
handläggning har även kommunikationschefen Eva Grönlund deltagit.
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