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Sammanfattning
KTH instämmer i att det finns ett behov av bättre studiestöd till äldre för
vidareutbildning eller omskolning senare livet.
KTH tillstyrker förslaget om att höja åldersgränsen för rätt till studiestöd. KTH
stödjer även förslaget om att i samband med höjd åldersgräns för rätt till
studiemedel även ändra återbetalningsreglerna.
Vidare stödjer KTH att antal extraveckor utökas, dock med synpunkten att antal
extraveckor bör vara 120 istället för 80.
KTH stödjer även att inte någon ny deltidsnivå bör införas.

KTH önskar anföra följande
KTH lämnar i första hand synpunkter kring det som gäller för studier på
högskolenivå i utredningen.
KTH instämmer i att det finns ett behov av bättre studiestöd till äldre, för
vidareutbildning eller omskolning. Att ge möjlighet till studier senare i livet är en
förutsättning för det Livslånga lärandet.
Att äldre studenter deltar i utbildningen är även en kvalitetsfråga. Utbildningen
gynnas av att öka andelen äldre studenter då det ger en ökad mångfald, där äldre
studenter kan bidra med kunskap och erfarenhet till utbildningen.
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KTH tillstyrker förslaget om att höja åldersgränsen för rätt till studiestöd. KTH
stödjer även förslaget om att i samband med höjd åldersgräns för rätt till
studiestöd även ändra återbetalningsreglerna.
Vidare stödjer KTH att antal extraveckor utökas, dock med synpunkten att antal
extraveckor bör vara fler än i förslaget. För den student som har tagit ut alla
veckor vid tidigare utbildning och senare behöver omskola sig så räcker 80
veckor endast till en 2-årig utbildning. Flertalet högskoleutbildningar är idag 3åriga. KTH föreslår därför att antal extraveckor bör vara 120.
KTH stödjer även att det inte ska införas någon ny deltidsnivå.
Utbildningsutbud och resurser på universitet/högskolor
Utredningen ger inte svar på om tanken är att förändra utbildningsutbudet på
högskolorna. Med fler studieplatser? Fler kortare utbildningar/kurser? Riktade
till äldre? Om inte utbildningsutbudet förändras bör det undersökas om det finns
en risk med att äldre studenter tränger undan yngre till vissa studieplatser och
om det ur en samhällsekonomisk synvinkel är försvarbart. Om
utbildningsutbudet ska förändras och fler utbildningsplatser skapas behöver
lärosätena utökade resurser.
Förslaget ger en möjlighet för de som kan och vill studera som äldre, men det
leder inte automatiskt till en karriär. Individen bedömer själv om de ska ta
chansen och har då ofta ett behov av studie- och karriärvägledning. Att fler äldre
studenter söker sig till högskolan innebär därför att det behövs utökade resurser
för studie- och karriärvägledning samt för validering av tidigare kunskaper.

I detta ärende har KTH:s rektor beslutat. Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef
Studentservice, har varit föredragande.

Sigbritt Karlsson, rektor
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