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Överklagandenämnden för studiestöd har granskat promemorian mot bakgrund av
myndighetens uppdrag och verksamhet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget
som sådant.
Nämnden konstaterar att omställningsstudiestödet utformats för att vara så flexibelt
som möjligt vilket till en del medfört att regelverket blivit komplext och kanske till viss
del svåröverskådligt för den enskilde. Det kan avhjälpas med tydliga förklaringar och
beräkningsmodeller hos CSN.
I förslaget framhålls på flera ställen att praxis gällande en rad olika frågor inom
omställningsstudiestödet ska utvecklas genom CSN:s och överklagandenämndens
prövning. Denna ordning, tillsammans med omständigheten att det är ett helt nytt
studiestöd, innebär att det är svårt att överblicka både antalet ärenden som nämnden
kommer att pröva samt ärendenas komplexitet. Mot denna bakgrund är det tänkbart
kostnaden för ett ärende avseende omställningsstudiestöd blir betydligt högre än den
genomsnittliga kostnaden för ett ärende hos nämnden idag. Nämnden kommer
därmed sannolikt att behöva lägst den beräknade föreslagna anslagshöjningen.
I detta sammanhang noteras även att nämnden kommer att få pröva frågan om den
sökta utbildningen stärker den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden
med beaktande av arbetsmarknadens behov. Det kan då övervägas om det i
Överklagandenämndens sammansättning också finns behov av någon ledamot med
särskild kunskap om arbetsmarknaden.
Nämnden noterar avslutningsvis att det på flera punkter i författningsförslaget
uttryckligen anges en övre åldersgräns efter vilken omställningsstudiestöd kan
beviljas. Det framgår dock endast indirekt av författningsförslaget att det även finns
en nedre åldersgräns vilket möjligen kan förtydligas.
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Detta yttrande har beslutats av myndighetschefen Robert Dalman efter föredragning
av Cecilia Hedenström.
Vid ärendets slutliga beredning har även biträdande myndighetschef Monika Vestin,
ordförande i Överklagandenämnden Eva Gullfeldt, samt Överklagandenämndens
ledamöter Anita Enocksson, Hans Eklund, Jessica Levin, Helena Söderberg och
Christer Bergqvist deltagit.
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