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Omstéllnin sstudiestéd
—

fér flexibilitet,

omstéllnin sférmé a och

het pé arbetsmarknaden

try

Remissyttrande 15 september 2021 avseende Ds 2021:18

TRR

ser

enerellt

mycket

positivt

omstéllnin sstudiestc’jd och

som

omstéllnin

pé sé sétt

de

pé

fc'jrsla en

mc'jjli heter

till

avseende
Iivslén t lérande

och

fc'jrstérks.

Re istrerade omstéllnin sor anisationers upp iftsskyldi het
éllande studerandes tjénstledi het (6.4.3 och 7.5.7)
TR]? fdres/cﬁr att upp iftsskyldi heten fér re istrerade

omstéllnin sor anisationer

studerande tas

till

CSN éllande tjénstledi

het fér

bort.

som TRR har inte den insyn
med den sékandes arbets ivare som utrednin en

Motiverin : Omst'a'llnin sor anisationer
eller

kontakter

férutsétter fér att méjli
tjénstledi het. Det ér

c'jra ett

dérfc'jr

ande avseende upp ifter

élé

inte rimli t eller méjli t

fc'jr

om

re istrerade

omstélinin sor anisationer att kontrollera, verifiera och Iémna
upp ifter

till

Upp iften

CSN an éende tjénstledi

bc'jr

het.

lémnas och veriﬁeras av den sékande
den som ér ansluten till den offentli a

istéllet

som féreslés fér

omstéllnin sor anisationen

eller

sjélv,

sé

séker omstéllnin sstudies’céd p5

e en hand.

av upp ifter mellan CSN och de
omstéllnin sor anisationer som ska utbetala kollektivavtalat
kompletterande studiestéd (7.5.7, 7.6 och 7.7.2)
6verf6rin

TRR

fdres/ér att utrednin ens fbrsla

re lerin

kompletteras

istudiestédsdataférordnin en

som

méjjli

med nédvéndi
ér direktétkomst

Utbildnin sdepartementet
Ert

(automatisk

datac'jverfc'jrin )

omstélInin sor anisationer

mellan

diarienummer: U2021/02963

CSN och

re istrerade

éllande de personupp ifter

som

behc'jvs

samordnin av omstéllnin sstudiestédet och det kollektivavtalade
kompletterande studiestc'jdet.

fbr

Motiverin : Elektronisk éverférin

enom

av upp ifter pé annat sétt én

direktétkomst skulle kréva lc'jpande och omfattande manuell

hanterin , vilket fbrutom kostnader

vad

éller sékerhet

TRR

har sedan 2016 mycket

fc'jr

personal ocksé medfc’jr risker

och korrekthet.

oda erfarenheter av direktétkomst till
data frén Sveri es a—kassor. Via di ital inte ration sker, eﬁer samtycke
frén berbrd individ, re elbunden automatiserad hémtnin av de
personupp ifter frén a—kassorna som behbvs fér TRRS lépande beslut,
och utbetalnin av vér kompletterande inkomsterséttnin ,
AGE. Eftersom a—kassorna, precis som CSN, utfér myndi hetsutévnin ,
medan TRR inte ér det, bedémer vi attjémférelsen ér relevant.
beréknin

Detta yttrande har beslutats av verkstéllande direktér Lennart

handlé nin en har ocksé chefen fc'jr Analys och omvérld
Klinth och chefsjuristen Lina Wi ren delta it.

Hedstrém.
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