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1. Bakgrund.
Umeå universitet har anmodats lämna synpunkter på rubricerad departementspromemoria.
Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, där människor i högre utsträckning kommer
behöva omskola eller vidareutbilda sig gör att regeringen avser att underlätta ekonomiskt för att
kunna studera och lära på nytt mitt i livet. Det föreslås därför att gällande bestämmelserna görs
mer generösa och bland annat att antalet möjliga studiemedelsveckor utöver ordinarie
veckogränser utökas för personer som är 40 år eller äldre vid arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl. Det föreslås också att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och
studiestartsstöd höjs med fyra år från 56 år till 60 år samt att återbetalningstiden för studielån
justeras med motsvarande tid.
I Umeå universitetets beredning av ärendet har samtliga fakulteter och Lärarhögskolan erbjudits
lämna synpunkter på delbetänkandet.

2. Synpunkter
Umeå universitet är generellt positivt till att utöka möjligheten för äldre att studera med studiestöd
då det gynnar det livslånga lärandet. Universitetet tillstyrker utredningens förslag om
-

En höjning av åldersgränsen för rätt till studiemedel från 56 till 60 år och med
motsvarande höjning av gräns för nedtrappning (från 47 till 51 år)
En motsvarande höjning av åldersgränsen för beräkning av återbetalningstid, höjd ålder
för betalning av återstående skuld och höjd ålder för rätt till avskrivning
Att vad som kan vara särskilda skäl för rätt till fler veckor för den som är 40 år eller äldre
vidgas och förtydligas
Att ytterligare veckor som kan ges för studier på gymnasie- respektive eftergymnasial nivå
utökas från 40 veckor till 80 veckor

Umeå universitet avstår från att lämna synpunkter på förslag som rör ny deltidsnivå respektive
bedömningen att det ej är lämpligt med ytterligare åtgärder för att främja omställning eller
vidareutbildning högre upp i åldrarna.
Beslutet har fattats av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av akademisekreterare Daniel
Andersson.
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