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Yttrande – Departementspromemoria Bättre studiestöd till äldre

Delegationen för senior arbetskrafts synpunkter och
ställningstaganden

Delegationen tillstyrker förslaget om att höja åldersgränsen för rätt till
studiemedel från 56 till 60 år. Delegationen håller däremot inte med om
bedömningen att det efter höjning inte finns några skäl att höja
åldersgränsen ytterligare inom överskådlig framtid. Riksdagen har beslutat att
införa en riktålder för pension som tar hänsyn till den ökande livslängden.
Riktåldern ska beräknas varje år och när den höjs ska pensionsrelaterade
åldersgränser i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem också
höjas. Delegationen anser att även åldersgränsen för rätt till studiemedel bör
knytas till riktåldern på så sätt att åldersgränsen för studiestöd successivt
ökar i samma takt som riktåldern.
Delegationen tillstyrker förslaget att äldre studerande ska kunna få
studiemedel under längre tid än vad veckogränserna medger om det har gått
mer än tre år sedan den studerande senast bedrev studier med studiemedel
och det antingen finns arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det.
Delegationen anser att förslaget underlättar ett längre arbetsliv genom att fler
har möjlighet att studera högre upp i åldrarna.
Delegationen håller inte med om bedömningen att det i och med förslagen i
promemorian inte behövs några ytterligare åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning eller vidareutbildning högre
upp i åldrarna. Delegationen anser till skillnad från utredningen att det inte
kan uteslutas att ytterligare åtgärder behövs.

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
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Delegationen håller inte med om bedömningen att det inte behövs någon
ytterligare deltidsnivå för rätt till studier utan tillstyrker förslaget i bilagan om
att införa rätt till studiemedel på 25 procent av heltid.
De som deltagit

Yttrandet har avgetts av Anders Ferbe, Eva Vingård, Ingemar Eriksson,
Ingmar Skoog, Håkan Svärdman och Anna Hedborg. I handläggningen har
även kommittésekreterare Viktoria Bergström deltagit.
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