YTTRANDE

SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-5277

2020-03-17

u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet
angående departementspromemorian Bättre studiestöd
till äldre (U2019/04318/UH)
Sammanfattning
SLU instämmer i remissens huvudpunkter; att åldersgränsen för rätt till
studiemedel höjs, att återbetalningsreglerna ändras och att rätten till fler veckor för
äldre studerande vidgas.

Generella synpunkter
Höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler
(avsnitt 3.5.1, s. 40).
SLU anser det positivt att åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60
år. Det kommer att öka möjligheten för ett livslångt lärande och chans att byta
yrkesinriktning för fler personer. Det är viktigt utifrån höjda pensionsåldrar och
utifrån en föränderlig arbetsmarknad såsom beskrivs i promemorian.
I samband med att åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs är det också mycket
lämpligt att den så kallade lånetrappan, samt ålder för avskrivning höjs på
motsvarande sätt.
Extra veckor till äldre studerande (avsnitt 4.4, s. 56-).
SLU ställer sig bakom förslaget att äldre studerande ska kunna få studiemedel
under längre tid än vad veckogränserna medger om det finns arbetsmarknadsskäl
eller andra särskilda skäl för det. Det är bra att klargöra vad som menas med
arbetsmarknadsskäl, d.v.s. att det ska finnas ett samhälleligt behov av utbildningen
(s. 58).
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4.4.2., s. 60. Vi känner oss dock tveksamma till att antalet ytterligare veckor som
kan ges för studier på eftergymnasial nivå utökas till 80 veckor. Då de flesta
utbildningar på högskolenivå är (minst) treåriga skulle utökningen istället kunna
vara 120 veckor.
Inte någon ny deltidsnivå (avsnitt 5.4, s. 69-)
SLU tillstyrker förslaget att i dagsläget inte införa någon ny deltidsnivå, utifrån de
argument som ges i promemorian. Men eftersom behoven är oklara är det bra att ha
beredskap för ett eventuellt införande längre fram. Detta också med tanke på den
väntade ökningen av flexibla utbildningar som kan utformas individuellt.

Specifika synpunkter
Vi har inga förslag på ändringar i detaljer eller formuleringar i texten.

Beslut om detta yttrande har prorektor Karin Holmgren fattat efter föredragning av
avdelningschef Maria Orvehed vid utbildningsavdelningen. Innehållet har
utarbetats av avdelningschef Maria Orvehed, samordnare Ylva Eklind och
enhetschef Charlotte Walhed vid utbildningsavdelningen.
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