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R:17.11 Ökad flexibilitet i
studiestödssystemet
Naturvetarna och Naturvetarnas Studentråd välkomnar förslagen
som innebär en lösning på den problematiska situation som
många av våra studentmedlemmar hamnat i. Vi delar
utbildningsdepartementets bedömning att det är orimligt om
studenter blir ekonomiskt drabbade när bestämmelser inte
korresponderar. Därför ser vi positivt på de föreslagna
förändringarna och att utbildningsdepartementet skyndsamt agerat
i ärendet. Eftersom det handlar om studenters ekonomiska
situation och deras trygghet under studietiden, ser vi detta som
ytterst angeläget.
Det är bra att förslaget har retroaktiv verkan så att de studenter
som utan egen förskyllan drabbats av återbetalningskrav kan få
dessa omprövade. Dock är det av yttersta vikt att tydlig information
om denna möjlighet går ut till de studenter som fått återkrav.
I förslaget ges CSN ansvaret att avgöra vilka utbildningar som
kommer omfattas av de nya reglerna. Det tillstyrker vi eftersom
CSN torde vara de som har bäst insyn i ärendet och ramarna
tydliga.
Vidare delar vi uppfattningen om att en undre gräns för hur många
studieveckor ett år av heltidsstudier kan bredrivas på och tycker att
36 veckor är rimligt.
Vi tycker att det hade varit att föredra om alla utbildningar hade fått
samma möjligheter till flexibilitet. Det är orimligt att lärosätena inte
ska få planera sina utbildningar efter det bästa didaktiska
upplägget utan utifrån studiestödssystemet. Att utbildningen i till
exempel biomedicin i Linköping kommer att ha fler möjliga
utbildningsupplägg än motsvarande utbildning i Umeå ser vi som
olyckligt.
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Vi har därför kritik mot förslaget på några punkter. Vi vänder oss
mot att förslaget bara ska gälla för utbildningar som haft detta
upplägg under perioden 1 juli 2008 till januari 2010 och där
dessutom minst en student fått återbetalningskrav. Om en
utbildning bytt upplägg efter januari 2010 så måste den alltså byta
tillbaka. Om ingen student vid en viss utbildning fått
återbetalningskrav så sätter det gränser för utbildningsupplägget.
Det anser vi vara för slumpartat. Därför föreslår vi att:
följande stycke i kap 3.1 tas bort ”Detta bör gälla bara vid
högskolestudier på utbildningsprogram som före den
1januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett
normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst
36 veckor.”
CSN får bevilja undantag även för utbildningar där ingen
student fått återbetalningskrav.

I övrigt tillstyrker vi förslaget.
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