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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 01-12 ang. Ungdomsarbetslöshet
Initiativtagaren föreslår ett brett grepp kring ungdomsarbetslösheten som bland annat innefattar
förslag om ett återinförande av de tvååriga gymnasieprogrammen, ett mer kraftfullt tag kring
lärlingssystemen och en höjd pensionsålder.

När det gäller gymnasieskolan har denna nyligen genomgått en stor förändring. Att öppna för
möjligheten till andra typer av gymnasieutbildningar än de traditionella treåriga är en sympatisk
tanke och det är viktigt att även tänka på de ungdomar som skulle föredra en annan typ av
gymnasieutbildning. Dock tror vi inte att 2-åriga linjer är svaret för dessa ungdomar.

Det bästa sättet att rusta elever för framtiden är att ge dem en bra utbildning, men det behöver inte
innebära att denna måsta vara högskoleförberedande. I de förändringar som har genomförts
tillgodoses både de ungdomar som är intresserade av en teoretisk väg in i arbetslivet och de som
föredrar en praktisk utbildning. Vi har genom yrkesprogrammen sett till att även de som inte blir
motiverade av för mycket teoretiska ämnen har en valmöjlighet som kan ge dem en möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasieskola.

Centerpartiet är positiva till utbyggda lärlingssystem. I dagsläget pågår en utredning om att införa en
ny anställningsform – en lärlingsprovanställning – som Centerpartiet har stöttat.

Utgångspunkten för utredaren ska vara att en lärlingsprovanställning ska kunna erbjudas en person
som är yngre än 23 år gammal och under som längst 18 månader. Det ska vara möjligt att göra avsteg
från regleringen genom kollektivavtal. Löne- och anställningsvillkor ska regleras på sedvanligt sätt
genom avtal och lämnas därmed utanför utredarens uppdrag. Inrättandet av en
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lärlingsprovanställningsform var ett av Alliansens vallöften i valet 2010 och utredningen har aviserats i
budgetpropositionerna för år 2011 och 2012.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 november och där ingår bland annat att
•
•
•

•

utreda vilka arbetsrättsliga regler som bör gälla för anställningsformen,
analysera och lämna förslag på hur utbildningsinnehållet i anställningen ska regleras och
kvalitetssäkras,
analysera och ta ställning till vilka möjligheter till kombinationer av en lärlingsprovanställning
med andra lärlingsprovanställningar samt andra former av anställningar som bör vara möjliga
och
analysera relevanta delar av EU-rätten och Sveriges övriga internationella åtaganden för att
säkerställa att de nya reglerna och det sätt på vilket de samverkar med befintliga regler
stämmer överens med dessa.

Vi ser också positivt på de av vissa av arbetsmarknadens parter initierade program med lägre löner och
en viss del utbildning. Centerpartiet hoppas att även andra branscher kommer att ta till sig dessa
anställningsformer.

Centerpartiet har tillsammans med alliansregeringen tillsatt en särskild utredare som bland annat ska
analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna samt de hinder som finns för ett längre arbetsliv.
Vidare ska utredaren ta fram förslag och alternativa strategier för hur de pensionsrelaterade
åldersgränserna ska hanteras. Centerpartiet är ett liberalt parti och vi ställer oss positiva till att
människor ska kunna jobba längre än till 67. Det måste finnas flexibilitet när det gäller pensionsåldern
och det ligger i linje med vår politik att låta den enskilda människan besluta om när han eller hon
känner att det är dags att gå i pension.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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