Stockholm den 7 september 2018

Till
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24)
Trygghetsfonden TSL avger härmed ett yttrande avseende rubricerat betänkande. Yttrandet
begränsar sig till förslaget om utvecklingsledighet.

Sammanfattning
Initiativ i syfte att underlätta ett livslångt lärande genom kontinuerlig uppdatering eller
utveckling av ny kompetens är av stor vikt och förväntas öka. Trots förslagets goda
intentioner är TSL:s bedömning att den föreslagna modellen i mycket begränsad utsträckning
kommer att leda till önskade effekter.

Kapitel 12 Utvecklingsledighet
Trygghetsfonden TSL har inte möjlighet att uttala sig om alla olika aspekter och konsekvenser
på förslaget om utvecklingsledighet, exempelvis konsekvenser för arbetsgivare, utan överlåter
sådana synpunkter till de arbetsgivare- och fackliga parter som är huvudmän för TSL d.v.s.
Svenskt Näringsliv och LO.
Att det finns ekonomiska möjligheter att ta ledigt från sitt arbete för att utveckla sin
kompetens är en grundläggande förutsättning för att människor både ska kunna och vilja ta
steget. Förslaget om att utge ersättning i någon form till den som deltar i kompetensutveckling
kan vara ett steg i rätt riktning. Viktigt är att formerna för ekonomisk försörjning är sådana att
personer kan klara sin ekonomiska försörjning under perioden genom statligt stöd men också
genom att möjliggöra egenfinansiering som tex motsvarande CSN. Förslag som stödjer
kompetensutveckling under yrkeslivet är viktiga och nödvändiga men om formerna för
individens ekonomiska försörjning inte beaktas kommer det utgöra ett hinder för att nå
förslagets intentioner. Vi bedömer även att förslaget som det är utformat riskerar att nyttjas
av ett begränsat antal yrkesverksamma, nämligen de personer som har en stark egen drivkraft
och motivation tillsammans med dem som har en möjlighet att väsentligt gå ner i sina villkor.
Sammantaget leder detta till vår bedömning att den modell som föreslås endast kommer att
leda till en mycket begränsad effekt i relation till de intentioner som uttryckts.
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