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Yttrande över betänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24)
Trygghetsrådet TRS avger härmed ett yttrande avseende rubricerat betänkande.
Yttrandet begränsar sig till förslaget om utvecklingsledighet.
Sammanfattning
Syftet med förslaget att genom utvecklingsledighet möjliggöra för arbetstagare att uppdatera
sin kompetens eller att utveckla ny kompetens är gott. Behovet av reella möjligheter för
yrkesverksamma att kontinuerligt kunna uppdatera eller utveckla ny kompetens är stort och
kan förväntas öka. Trots detta är TRS bedömning att förslaget som det är utformat sannolikt
inte kommer att ge önskad effekt annat än i en mycket begränsad utsträckning.
Kapitel 12 Utvecklingsledighet
Trygghetsrådet TRS 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 TRS.
Baserat på Trygghetsrådet TRS erfarenheter av att arbeta proaktivt på olika sätt, bland annat
med kompetensutvecklingsinsatser i syfte att uppdatera kompetensen och att stimulera till
ökad frivillig rörlighet, är det en stor utmaning och svårighet att nå ut till relevanta
målgrupper med den här typen av insatser. Det krävs möjlighet att på olika sätt
medvetandegöra och stimulera personer med exempelvis låg egen motivation att ta del av den
här typen av insatser. Risken är annars stor att det främst är personer med en stark egen
drivkraft och motivation till att uppdatera den egna kompetensen som tar del av möjligheterna
som står till buds.
Att det finns ekonomiska möjligheter att ta ledigt från sitt arbete för att kompetensutveckla sig
är en grundläggande förutsättning för att människor både ska kunna och vilja ta steget.
Förslaget om att utge ersättning i form av aktivitetsstöd till den utvecklingslediga är ett steg i
rätt riktning. Förslaget till nivå på den ekonomiska ersättningen är dock sådan att det kommer
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att medföra en försämrad privatekonomisk situation för det stora flertalet, vilket bedöms
kommer att utgöra ett hinder för att ta steget.
Sammantaget bedömer Trygghetsrådet TRS risken som stor att möjligheten till
utvecklingsledighet endast kommer att nyttjas av ett begränsat antal yrkesverksamma,
nämligen de personer som har en stark egen drivkraft och motivation och dessutom har
ekonomiska möjligheter att ta del av detta. Detta leder till vår bedömning att hur angelägen
frågan än är så kommer ett införande av föreslagen utvecklingsledighet endast ge en mycket
begränsad effekt.

Trygghetsrådet TRS
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