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Det fortsatta arbetet med ett nationellt
kunskapslyft, den särskilda
vuxenutbildningssatsningen
Bakgrund
Kunskapslyftet är ett led i satsningen för att halvera den öppna arbetslösheten. Det är också ett sätt att förnya vuxenutbildningen. Den skall leda fram
till ett nytt vuxenutbildningssystem att träda i kraft efter sekelskiftet. Satsningen syftar till ett ”lyft in i ett livslångt lärande” för de grupper som inte
får del av denna utveckling i sin vardag. I första hand handlar detta om arbetslösa som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens men det finns även
möjligheter för anställda som helt eller delvis saknar sådan kompetens att
delta. Det råder idag samstämmighet om behovet och betydelsen av ett livslångt lärande för alla. Kommunförbundet har tidigare informerat om satsningen i
cirkulär 1996:99 (juni) resp. 1996:131 (september).

Fortsatt arbete i Kunskapslyftskommittén
Kunskapslyftskommittén, KLK är den parlamentariska kommitté som regeringen tillkallade i juni 1995 för att bl.a. utarbeta mål för ett kunskapslyft i en
strategi för livslångt lärande. Kommittén lade i början av detta år sitt delbetänkande” En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande”(SOU 1996: 27).
Detta betänkande har, med vissa förändringar, legat till grund för regering-
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ens proposition i juni (prop 1996:222). Riksdagen fattade beslut om denna
femåriga satsning i juli.
Kunskapslyftskommittén har påbörjat sitt arbete med nästa delbetänkande
som skall handla om vuxenutbildningens pedagogik, forskning och den pedagogiska utvecklingen. Betänkandet beräknas kunna läggas fram i slutet av
1997. Kommittén arbetar vidare på en rapport baserad på enkätundersökning
”Vuxenutbildare ser på sig själva”. Den kommer att publiceras efter årsskiftet. Vidare har kommittén tagit initiativet till en antologi om vuxenpedagogik med inlägg från olika forskare och praktiker. Antologin kommer att
publiceras under våren 1997. Kommittén har också i uppdrag att följa och
samordna utvärderingen av vuxenutbildningssatsningen. Erfarenheterna
skall ligga till grund för kommitténs förslag om det framtida vuxenutbildningssystem som avlöser den särskilda vuxenutbildningssatsningen. Kommitténs arbete skall vara fullföljt senast den 1 mars 2000, med årliga avrapporteringar till regeringen i april 1998 och 1999.
Kommitténs idéskrift ”Att utveckla vuxenutbildningen inför kunskapslyftet”
biläggs detta cirkulär. Ytterligare exemplar kan i begränsad upplaga beställas
från Kunskapslyftskommittén, fax 08-21 94 78, tel. 08-791 28 55.

Delegationen för Kunskapslyftet
Det praktiska arbetet med genomförandet av satsningen leds av regeringen
genom Delegationen för Kunskapslyftet. Delegationen består av representanter från fem departement (Utbildnings-, Arbetsmarknads-, Inrikes-, Näringsoch handels- samt Finansdepartementet). Delegationen har till sig adjungerat
ledamöter från Arbetsmarknadsverket, Statens skolverk, Kunskapslyftskommittén och Svenska Kommunförbundet. Delegationen har ställning som
myndighet och dess uppgift är att förbereda och i ett inledningsskede leda
utbildningssatsningen samt att arbeta fram underlag för fördelning av medel
till kommunerna och att följa genomförandet. Delegationen kommer att
arbeta fram till början av 1998 då avsikten är att dess uppgifter i tillämpliga
delar ska övertas av Skolverket.
Delegationen har till sitt förfogande ett sekretariat bestående av fem personer. Samtliga kommuner har inbjudits till överläggning med någon i sekretariatet.

Arbetet med Kunskapslyftet
I september fick kommunerna regeringens inbjudan om att delta i kunskapslyftet. Generellt sett har kommunerna bemött detta initiativ med stort
intresse. Samtliga landets 288 kommuner hade den 1 november anmält sitt
intresse för deltagande. Olika informationsträffar och överläggningar har
skett i en positiv anda och med ambitionen att involvera olika tänkbara
utbildningsanordnare. Ofta har redan nu kontakter inletts med sådana,
exempelvis studieförbund, folkhögskolor, privata utbildningsföretag, AMUenheter m.fl. De förutses på olika sätt komplettera komvux, som även
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fortsättningsvis kommer att ha en mycket viktig roll i anordnandet av
utbildning.
De frågor som återkommer rör dels kommunernas skyldighet att bedriva
grundläggande vuxenutbildning, dels studiefinansieringen. För den grundläggande vuxenutbildningen har kommunerna själva ett kostnadsansvar d.v.s.
för sådan utgår ingen särskild statlig finansiering. Däremot prioriteras
sådana grupper för deltagande i kunskapslyftet i de regler som kommer att
gälla för studiefinansieringen. En omfattande satsning på att söka upp och
utbilda dem som är i behov av grundläggande vuxenutbildning riskerar att
medföra att medel måste omfördelas från andra angelägna områden.
Förbundet kommer inom kort att ta fram ett underlag för att närmare belysa
denna fråga.
Vad gäller studiefinansieringen, fr. a. det särskilda utbildningsbidraget, finns
olika frågor som rör den totala ramen, stödets tillämplighet för dem med
KAS-nivå och regler om studietakt m. m. Förbundet har bildat en särskild
referensgrupp bestående av skolledare och vägledare som särskilt skall bevaka denna fråga bl. a. i våra kontakter med Centrala Studiestödsnämnden,
CSN.
Kommunens definitiva ansökan skall vara inlämnad till Delegationen senast
den 28 februari 1997. Formellt beslut om medelsfördelning till kommunerna
för satsningen meddelas sannolikt i maj men kommunen kan redan i samband med ansökningstidens utgång räkna med ett preliminärt muntligt besked om nivån från Delegationens sekretariat. Eftersom det är fråga om ett
utvecklingsarbete kan justeringar även komma att ske under hand efter detta
datum. Medel fördelas för ett år i sänder men med ett ”18-månadersperspektiv”.

Upphandling
I de fall kommunen har för avsikt att använda sig av annan utbildningsanordnare än komvux är den skyldig att följa de regler som finns i lagen om offentlig upphandling (1992:1528). Det är alltså inte möjligt att sluta avtal direkt med annan utbildningsanordnare. Det blir också aktuellt att tillämpa
lagen om såväl komvux som annan anordnare lämnar anbud. Endast i de fall
man från början slår fast att just komvux skall bedriva en viss verksamhet
inom satsningen behöver inte något upphandlingsförfarande ske för denna
del.
För att närmare informera om regler kring upphandling, förfrågningsunderlag, kravspecifikation och genomförande av upphandlingen genomför
Kommunförbundet konferenser kring upphandlingsfrågor i Kunskapslyftet.
Konferenserna äger rum i slutet av januari respektive mitten av februari i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Se bifogad inbjudan.

Konferens i SK Direkt
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Den 2 januari 1997 öppnar vi en sluten konferens om Kunskapslyftet i SKDirekt. Den vänder sig till skolledare, projektsamordnare, vägledare och förtroendevalda som är involverade i detta arbete. Tanken är att konferensen
skall kunna fungera som en plats för utbyte av tankar och erfarenheter kring
arbetet med vuxenutbildningssatsningen. För att bli deltagare i konferensen
skickar man in bifogad anmälningsblankett per fax eller brev. Anmälan kan
gälla för ett eller flera namn i förvaltningen eller på skolan. För att kunna
delta måste man också ha programvaran för SK-Direkt. Den har tidigare
distribuerats till samtliga personal- och skolchefer. Programvaran kan också
beställas på bifogade blankett och kostar 50 kr per diskett. Disketten kan användas till en eller flera användare. Vid frågor kontakta Zenita Bringsäter,
tel. 08 -772 46 32.

Förordning om Kunskapslyftet
Regeringen har den 12 december fattat beslut om den förordning som
reglerar Kunskapslyftet. Delegationen kommer före jul att sända ut
förordningstexten till kommunerna.
Frågor
Frågor med anledning av Kunskapslyftskommitténs arbete (betänkanden,
rapporter, uppföljning och utvärdering av satsningen m.m.) besvaras på telefon 08-791 28 55.
Frågor med anledning av Delegationens arbete (resursfördelning, försökets
start och genomförande, förordningstext m.m.) besvaras på telefon
08-405 43 71.
Frågor i övrigt med anledning av detta cirkulär besvaras av Kommunförbundet, Mats Söderberg, telefon 08-772 46 38 eller 010 - 673 82 63.
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