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Utgångspunkter och sammanfattning

Utredningens utgångspunkter

Utbildning de kraftfulla instrumentär den enskildeett mestav som
förfogar påverkaför och förändraöver sin livssituation ochatt egen som
samhället kan nyttja för främja tillväxt och sysselsättning. liggerDetatt

satsningsåväldärför i den enskildes i samhällets intresse attsom en
kvalitativ och kvantitativ utbyggnad utbildningsväsendet stöds ettav av
studiestödsystem det möjligt och attraktivtgör för medborgarna attsom
söka sig till utbildning. Studiestödet därmed centraltutgör ochett av-
görande inslag i utbildningspolitik, syftar till skapaatt etten som sam-
hälle livslångtpräglat lärande realitet för hela befolk-utgörattav en
ningen.

Deltagande i utbildning i dag mycket ojämntär ännu fördelat mellan
olika i samhället. Det finns tydlig socialt betingad styrninggrupper en

elevernas val i gymnasieskolan och rekryteringen tillav av program av
högre studier. Inom vuxenutbildningen och personalutbildningen detär
de redan relativt välutbildade fårutnyttjar eller chansen utnyttjaattsom
utbildningstillfällena Studiestödets uppgift därför inte baraärmest. att
undanröja hinder någorlundaoch skapa lika möjligheter för allaatt
människor studera. också såDet skall utformat det aktivtatt attvara
stimulerar också dem har kortast utbildning stärka sin kompe-attsom

Våra förslag i det följande bygger denna påtens. grundläggande syn
studiestödets roll.

Utbildning bådenormalt lönsam för individenär och samhället.sett
finnsDet emellertid alltid risk de insatser den studeran-att storaen som

de i form tid, arbete och kostnadergör inte förväntat utbyte iav ger
form studieresultat eller inkomster. Motsvarande risk finnsav senare

för samhälletsäven insatser i form utbildningsplatser, studiestöd etc.av
Det därför rimligtär den studerande och någotsamhället delaratt sätt
både på insatserna och riskerna. De studerande bör sin del detta av
ekonomiska för lånesystem.studierna via måsteSamtidigtansvaret ett
reglerna så återbetalningenutformas inte såupplevs riskabel elleratt
betungande de avstårstuderande från studier.att

Studiemedelssystemet, från år 1965 alla studerande möjlig-som gav
het till lån,bidrag och påvidgade radikalt möjligheterna tillsättett
högre studier. Studiemedel blev "rättighet" för högskolestuderandeen
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uppnådde studieresultat.godtagbara Statenförutsatt de ansvarettogatt
bredda deninledningsvis tillbidrogstudiefinansieringen. Detför att

finnadetstudier. dag gällertill högre Isociala rekryteringen att en
studiefinansieringssystemdelar iavvägning mellan olika ett som ger en

samtidigtinte avskräckeråterbetalningsbörda risktagandeoch ett som
tillbakastudielån betalasnormalt skallsignaltydligdet attsom ger en

sini helhet.
finansieringi första hand förkonstrueradesStudiemedelssystemet av

vuxenutbildningsre-1970-taletsMedför ungdomar.högskoleutbildning
s.k.till denanknötstudiestöd försärskildafomer skapades vuxna, som

bidragsdelhögreinnefattadeinkomstbortfallsprincipen. De avsevärten
Vårtantalet.tilldärför budgetskälbegränsadesochstudiemedlenän av

nödvändighetmedstudiestöd innebärenhetligtutarbetauppdrag ettatt
åtminstone någotiprincipergällandemed hittillsbrott systemen.ett av

nödvändi-prioriteringarkvarstår idag ochBudgetrestriktionen göräven
så detvår detutformasmeningbör enligtDet attsystemet gerga. nya

utbildning.i behovförmånliga stödet till dem är störstmest avsom
självaiinkomstbortfallsprincipen,huvudsak lämnaiGenom att som

höjakraftigtgenomförd, skaparfulltverket varitinte attutrymme
grundskolenivå.studerandeframför alltstödet till vuxna

tyngd-bl.a.innebarårs Studiemedelssystemetreform1989 attav
tillåterbetalningssystemetfrånflyttadessubventionpunkten i statens

Våra innebärförslagfast.bör liggaprioriteringbidragsdelen. Denna en
därmedochbidragsdelensubventionen tillförskjutningytterligare av

utlåningen begränsas.förkostnaderatt statens
särställ-bl pensionssystemetmedtillsammansStudiestödet intar ena

konse-så måtto ekonomiskadeåtaganden isamhälletsning bland att
mycketekonomi underbåde enskildas ochpåverkarkvenserna statens

35år, bland kanske25 idet siglång Oftatid framöver. t.o.m.rör om
och kost-utfallframtidaberäkningarår. allainnebärå 40 Det att om

metodikNågon självklarbetydande osäkerhetenmedförenadenader är
infla-Löneutveckling,heller.finns inteså långsiktiga beräkningarför

utfallet,påverkarfaktorerekonomisk tillväxträntenivå och ärtion, som
dessaförändringarnaRedanförbåde enskilde ochför den staten. av

osäkerhet10-årsperioden tydligt denbelyserfaktorer under den senaste
Förmåste framtidsbedömningama.prägla statenmed nödvändighetsom

mycketnämligen hurosäkerhetsfaktor,ytterligare syste-tillkommer en
utnyttjas.kommer attmet

barårs studiestödssystemårsbåde och 19891965Utformningen av
skapades.gälldeekonomiska verklighet närprägel den systemensomav

fleraförutsättningarnaekonomiskai deKraftiga förändringar en avvar
ocksåsådana liggerårs faktorerreform ochutgångspunkter 1989för
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Svårigheten fårvåra framtiden medbakom direktiv. förutse mötasatt en
förändra förutsättningarnaberedskap och närompröva systemenatt

be-inbyggda elasticiteten kanförändrats vad den iän systemenmer
mästra.

osäkerhet inteutredningsarbetet kan dennaI sätt änmötas annat
utgår från känd och söker bedömaden verklighet är ett nyttatt somman

fårolika slag. Kalkylerkänslighet för förändringar görassystems av
utgångspunkt antagandenoch med tydligt redovisademed i kända data

realistiska.kan bedömas Jäm-rörande framtiden, i dagsläget varasom
får ske beräkningarförelser mellan olika lösningar görsattgenom

påavsaknadförutsättningar och lika antaganden.parallellt med lika I av
måste brister,använda material har uppenbaradata ibland mensomman

beräkning-ändå utveckling. Resultatenkan illustrera tänkbar avsom en
underlag för jämförelser mellantjänar därför änsystemsomarna mer

framtida utfallet.förutsägelser detsom om
1994:148 bl.enligt direktiven dir.Kommitténs uppdrag atta.var

sammanhållet studiestödssystem,förutreda förutsättningarna ett mer
både ochUtbildningsdepartementetsinnefattar stödformer inomsom

område. vidare be-Kommittén skulleArbetsmarknadsdepartementets
bak-studiemedlenfrågan uppräkning bidragsdelen ihandla motavom

skatt-pensionsgrundandedenna skullegrund göras attatt genomav
läggas.

destudiestöden inomFrågan samordningen mellanden bristandeom
områdena varitharutbildningspolitiskaarbetsmarknadspolitiska och

vårt harföremål lång utredningsarbeteunder tid. Underför diskussion
1996:51frågan åter i betänkandet SOUförslagetaktualiserats genom

i vissaarbetslösaarbetslöshetsförsäkringGrundläggande drag i atten ny
bibehållen A-kassa.studier medfall skall kunna bedriva

för allauppfattning redovisas i direktiven,Vi delar den ettattsom
egenvärde.för studiestöd skulle haStudieformer ettsystemgemensamt

svårigheternadiskussionen studier A-kassaSamtidigt illustrerar om
isådan centralt inslagprincip. Utbildningförverkliga utgör ettatt en

försäk-iden rehabilitering skerarbetsmarknadspolitiken liksom i som
kompetensutveckling detutbildning ochringskassomas regi. Genom är

ellersjukdommöjligt för blivit arbetslös eller drabbatsden som avsom
arbetsförmåga sinaochhandikapp, inget öka sinsättatt annatsom

möjligheter anställning.till ny
ändamålsenligt oftaförmånligt ochsärskilt studiestöd kanEtt ettvara

använda arbets-för intressera arbetslösa förnödvändigt instrument attatt
dagersättning. Inomstudier i stället för sysslolöshet medlöshetstiden till

från tid tilldet andra skälarbetsmarknadspolitiken kan även annanav
Utbildningstudierekryterande syfte.finnas särskilda insatser ibehov av
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bibehålleninom för rehabilitering sker regelmässigt med ersätt-ramen
från året.ning sjuk- eller arbetsskadeförsäkringen förstaunder det Man

får också räkna med anställda kommer kunna studera i det regul-att att
bibehållande löneförmå-jära utbildningsväsendet med olika delarav av

eller andra former för finansiering personalutbildningdenema av som
på arbetsmarknaden kan komma formDenparterna att enas om. av

årkompetenskonton diskuterats under aktualiseraskan t.ex.som senare
sådanti sammanhang.ett

Vi har denna bakgrund koncentrerat arbetet skapaatt ettmot
enhetligt studiefinansieringssystem för de ungdomar och vuxna som
själva söker sig till studier inom det reguljära utbildningsväsendet och

på vårtutanförinte kan finansiera sina studier Det fallersätt.annatsom
påförslag arbetsmarknadspolitikens eller arbetslös-uppdrag läggaatt

område.hetsförsäkringens
Enligt direktiven skall vi lämna förslag till förprocentsats upp-en

samband med detta skattepliktigt.räkning studiebidraget i görsattav
vårenriksdagens principbeslutBakgrunden till uppdraget 1994 prop.är

ingående skulle1993/942250 det i studiemedlen studiebidragetatt
pensionssystem införs. Vi harräknas pensionsgrundande när ett nyttsom
26 februari redovisati särskild skrivelse till regeringen den 1996 enen

också,sådan kan finnasHärvid anförde vi emellertid detprocentsats. att
förskäl pensionsavgift studiebidragetöverväga utan attatt att ta ut

uppnås.På så skulle flera fördelar kunnaden skull beskatta det. sätt
fåSålunda värde förstudiebidraget ekonomiskaskulle t.ex. samma

uteslutan-för sidoinkomster skulle kunna fastställasalla och fribeloppet
utgångspunkt uppnåmotiverat för studiesocialade med i vad är attsom

kostnaderna skulle bli lägre. Vi föreslogsyften. administrativaDe mot
Genomförandegruppen, med beaktande dedenna bakgrund att av syn-

frågan lämpligheten beskattapunkter vi anfört, skulle attta upp om
studiebidraget till förnyad prövning.

våra förslag har funnit anledningVid utformningen slutliga vi inteav
frångå februari 1996.inställning vi redovisade den 26denatt som

utgår fråndet följande studiebi-Samtliga förslag och beräkningar i att
förslagdraget inte skall beskattat. En teknisk omräkning dessavara av

till regeringen särskilt.redovisas i överlämnasPM,en som

Sammanfattning

Samhällets snabba förändring god utbildning blir viktigare ängör att
någonsin. livslånga måste alla delarIdén det lärandet genomsyra avom

flersamhällslivet. Jämförelser med andra länder visar behovet av
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högskoleutbildade och andel arbetskraften behöver hastörreatt en av
avgörandeminst gymnasial utbildning i Sverige. Utbildningen har en
Utbildningbetydelse för ekonomisk tillväxt och för ökad sysselsättning.

också enskilde och kan del väl-spelar roll för denstor ses som en av
påverkar denfärden. fördelning mellan individerUtbildningsresursemas

påverkar järn-fördelningen välfärd i samhället, liksom dentotala av
ställdheten mellan könen.

utbildningspolitiken och skall understödjaStudiestödet delär en av
målen.nå Studiestödet skall undanröjaarbetet de utbildningspolitiskaatt

såskall utformat det fungerarekonomiska studiehinder. Det attvara
utbild-skall bidra till högt deltagande iverksamt rekryterande. Det ett

så ökadutjämnande verkan det bidrar tillning och det skall ha atten
stå ekono-via studiestödet för del desocial rättvisa. Staten bör en av

på utbild-enskilde sinmiska risker den tar att satsa egengenomsom
ning.

fleragrundläggande problem i dagens studiestöd splittringenEtt är
och totalbeloppolika studiestödsfonner. Kvaliñkationskraven olikaär

Bristenregelverket i övrigt varierar.och bidragsandelar liksom
för denriskerar leda till rättsförlustersamordning och enhetlighet att

problem och merkostnader. Syste-medför administrativaenskilde samt
uppnåtillheller effektivtmedverkar därmed inte sätt attettmet

målen för utbildningspolitiken.
studiestödetmöjligheternaVi har särskilt uppmärksammat att genom

påverka Forskningensnedrekryteringen till högre utbildning.den sociala
bidra tillflera faktorer kanstudiestödet kanantyder att somvara en av

för-troligt högsociala snedrekryteringen. Detminska den är attatt en
nivå liggaeffekt. Stödets totala börhar negativväntad skuldsättning en

nivå ñnasieringskällor.på skapa beroende andratillräcklig för inteatt av
skuldsättning-års studiestödet syftade till minska1989 reform attav

Ävenåterbetalningsbörda. huvud-studerandesoch begränsa de omen
lånlåntagarna små måttliga betalaeller och kan förväntasdelen harav

låntagare medtillbaka finns betydande och ökande antaldem, det ett
betala.sannolikt inte kommer kunna Detskulder, destora attsom

räntesubventionerinnebär avsevärda framtida kostnader för förstaten
och avskrivningar.

bådeVår utgångspunkt för in-utbildning investeringärär att en
bör därfördividen All offentligt finansierad utbildningoch sarnhället.

någon ochi utsträckning förknippad med ekonomiska insatservara
från rimligt studerande ochuppoffringar den enskilde. Det denär att

lånesystem.på via Isamhället delar det ekonomiska ett nyttansvaret ett
lån markeras. Ettstudiestöd den enskildes förbör ett upptagetansvar
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lånencentralt krav det normalt betalas tillbaka.skallärsystemet attnya
sammanhållet,Vi för fram förslag studiestöd, ärett nyttom som men

förmånligtdär subventionens storlek och därmed hur stödet för denär-
studerande kan Principen denvariera. har kort tidigareär att som-

förmånligareutbildning stöd den har längre tidigareänettges som
föreslåsutbildning. till studiestöd innebärRätten generell, vilket attvara

i princip alla till studiestödsberättigande utbildning skallantassom en
föreslårha till destöd. Vi nuvarande stödformerna studiemedel,rätt att

sammanhålletoch med studiestöd, be-ersätts ett nyttsvux svuxa som
håller beståstudiestödetstudiemedel. Det obe-namnet nya avavses en

lånedel. föreslår totalnivånskattad bidragsdel Vi skalloch knytasatten
nivå månadtill dagens studiemedlen 000 kr ochca. 7 varaper

nivådensamma iför alla studerande. Detta disponibelt beloppettger-
mångamed vad förvärvsarbetande har.yngre

utbildningsområdetinom har medfört begreppDecentraliseringen att
föreslårläsårtermin och inte längre centralt definierade. Viärsom

därför studiestödet formellt definieras andel 4,39 procentatt som en
basbeloppet vecka.av per

den studerandes tidigare inkomst. DetSvux och beroendeär avsvuxa
förmånli-låg lågoch utbildning.finns samband mellan inkomst Detett

går utbildning.inte alltid till dem bäst behöverstödet därförgaste som
föreslårfår genomsnittligt belopp Vi detKvinnor lägre än män. attt.ex.

bidrag ochdifferentieras proportionen mellanstudiestödet attnya genom
sålån den studerandes utbildningsbehov, devarierar och bestäms attav

fårutbildning det bästa stödet.i behovär störst avsom
förmånliga 647 krstödet, med 80 bidrag, dvs. 5Det procentmest per

lån månad, tillmånad lämnasmed 416 kr böroch 20 1procent per
vuxenutbildning eller idem deltar i grundläggande motsva-annansom

förmånligaste stödet bör lämnas förrande utbildning. därnästDet ut-
gymnasienivå,på syftar kunskaper och färdig-bildning till degesom

gymnasieskolans nationella och specialutformadeheter förmedlas isom
år sådana kun-minst och saknartill studerande 23är somprogram, som

låndå lämnas med 60 ochskaper och färdigheter. Bidrag bör procent
med 40 totalbelopppet.procent av

vidmakthållaåterbetalningen studi-underlätta och samtidigtFör att
utbyggnaden denestödets rekryteringsfrämjande effekt stödjasamt av

övriga studerande höjas. Etthögre utbildningen bör bidraget tilläven
skuldsättning,framträdande problem i dagens ärsystem storen som

många låntagare tillbaka sinaleder till inte kommer kunna betalaatt att
återbetalningsreglemalån. Med andel bidrag i studiestödet börhögre

studielån.ocksåkunna begränsningar tillskärpas. Vi förordar rättenav
nivå, prioriteradeinte tillhör denFör studerande gymnasial som
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föreslår vihögskolorochuniversitetvidstuderandeoch förgruppen,
månad832 kr.2till 40studiebidragethöjning procentdärför peraven
kr.4 23160skalllånedelen utgöra procentoch pertotalbeloppet attav

månad.
skalllängreinteinkomstbortfallsprincipeninnebärFörslaget att

utbildningsådanstudiestödet tillberäkningför somgrundenutgöra av
bibehålla iMöjlighetenellermed attfinansieras enf.n. svuxa.svux

mångaemellertid förinkomstdisponibel äroförändrad enhuvudsak
inkomstrela-tillmöjlighetutbildning. Endelta i ettförförutsättning att

grundskolenivå iochstuderandeföreslås därför förtilläggslånterat
lämnasTilläggslån skall kunnagymnasienivå.utbildningprioriterad

beloppdisponibeltsammanlagt motsva-nivåtill somettgersomupp en
A-kassa.rar

tilläggslån enligtförföreslås därutöver utrymmeDet systemet genya
föreslår föränd-vinuvarande,detreglerhuvudsaki mensomsamma

förMöjlighetenskuldsättningen.begränsaförtvå punkterringar att
musikinstrumentinköpstudiemedel förtillstuderandevissa extra av

lång eftertidunderinstrumentdelstillmed hänsynföreslås upphöra att
förlån lämnasintedelsyrkesverksamhet,i attanvändaskanstudierna

ocksåviredovisarföljandedetstudieutrustning. Ianskaffning annanav
utlands-förstudiemedelförreglernarörandeändringar extraförslag om

studier.
deltidsstudiervidfå studiemedelmöjlighetutökadföreslår attVi en
gymnasiesut-slutförtungdomarförmöjlighetvidgadoch ensomen

ålder.års20studiemedel förefåbildning att
harinkomststudiemedlenprövningen motnuvarandeDen egenav

inkomstprövningenÄven slopaföranföraskanskäl attifrågasätts. om
ärviktigastebehålla den. Det argumentetför attöverväger argumenten

bidrags-ökadeimiljard kr.halvtilluppskattaskankostnaderna, ensom
150bidragsnivå. Fribeloppet, procentnuvarande avvidutbetalningar

föreslåsnormalläsår,förkr.00054f.n. varaeller ettbasbeloppet ca.
föreslås skeinkomstöverskjutandeReduceringen pro-oförändrat. mot

dvs.beloppet,med 60lån ochoch procentbidragmellanportionellt av
inkomst-liberaliseringföreslår vigengäldf.n. Inågot snabbare avän en

studerandesdenskall skeprövningeninnebär motprövningen, attsom
året,helabedrivsstudier utankalenderårethelaunderinkomst om

kalenderhalvår.påfördelningdessavseende
redu-ochfribeloppförändringarföreslår videltidsstuderandeFör av

proportionellagenomgående blir motbidraglån ochsåceringsregler att
studieaktiviteten.

någraibegränsasstudiestödtillför avseen-skäl talar rättenFlera att
skuld-alltförsigdra storförhindrasbörenskilde attden. Den en
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börda, stödet bör stimulera till effektiva studier och kostnaderstatens
måste begränsas. Den tid studiestöd kan uppbäras bör begränsas, men
på sådant studiersättett utbildningsnivåatt inte begränsar möjlig-en
heterna till påstudier nivå.nästa Rätten till stöd begränsas därför till ett
visst högsta påantal veckor varje utbildningsnivå. De inte har desom
kunskaper och färdigheter förmedlas i grundskolan ellersom na-
tionella i gymnasieskolan föreslås få studiestöd under längre tidprogram

respektive nivå de redan harän förvärvat grundskole- ellersom resp.
gymnasiekompetens. För gymnasial utbildning och högskoleut-annan
bildning föreslås längsta tid för påstudiestöd 200 veckor eller tioen ca.
terminer. Enligt vår uppfattning bör forskarutbildning inte finansieras

lån.med Med hänsyn till utbildningsbidrag och doktorandtjänsteratt inte
finns i tillräckligt antal föreslår emellertid, studiemedel skallatt
kunna lämnas för forskarutbildning under längst 40 veckor.

åldersgränsenDen övre för studiestöd föreslås år.bli 50 Undantag
skall kunna årstill åldergöras 55 det finns särskilda skäl. Somupp om
sådana skall räknas bl.a. studier för nå grundskole- elleratt gymnasie-
kompetens och har betydelse för den sökandes yrkesverksamhet.som
Studiestöd skall inte lämnas för kortare tid fyra veckor.än

Vi vill skärpa påkraven de studerande det gällernär studieresultat
inom de högskoleutbildningar där 75 studietakt f.n.procents accepteras

särskild prövning.utan Utöver 10 eftersläpningpoängs det första studie-
året bör ytterligare högst fem eftersläpningpoängs 40 studiepoängper
godtas.

Vi förordar också skärpt studieaktivitetskontroll i högskolan.en
De studiemedlen renodlat studiesocialt stödettnya avses vara som

förutsätter studerande, har särskilda behovatt under studierna tillsom
följd försörjningsbörda eller handikapp, fårt.ex. ersättningar frånav
andra, förmånssystem.generella Vi konstaterar, sedan riksdagenatt
beslutat ungdomsbostadsbidraget skall finnasatt kvar, finns fådet
vägande skäl för särskilt bostadsstöd inomett studiestödet. Samma
villkor bör gälla för studerande för ungdomar i övrigt.som

När det gäller stödet till barnfamiljer och ensamföräldrar konstaterar
vi det studiestödet medföratt kraftiga förbättringar för studerandenya

lågamed tidigare inkomster. Huvuddelen ensamstående medav gruppen
försörjningsbördastor till övervägande del kvinnor återfinns bland-- --

dem, för vilka det studiestödet medför förbättringar.störst Denya
beräkningar vi har gjort visar levnadsstandard för ensamföräldrarattsom

lågamed inkomster vid studier inte skiljer sig från derasnämnvärt
levnadsstandard vid arbete. Vi förordar möjligheterna till komplet-att
terande socialbidrag vid studier utvidgas. Det bör pågåendeske i den
beredningen inom regeringskansliet socialtjänstkommitténs betänkade.av
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och arbets-bidragsberoendeförriskenminskasäkrasteDet sättet att
ekonomiskt ärandra attochensamföräldrarlöshet bland gruppersvaga

till arbete.ledautbildning kantillmöjligheterekonomiskaskapa som
särskilt. Ut-behandlasutomlandsstudierstudiestöd förFrågan om

innefattarochomfattningbetydandefåttårlandsstudier har ensenare
förläggsläroanstaltsvensk utom-vidutbildningdels delar somenav

EU:sinomstudierdelstermin,tillnågra veckorunderlands enupp
initiativ för-också s.k. free egetdelsutbytesprogram, sommovers

sistnämndaläroanstalt. denIutländsktillstudierlägger sina gruppenen
beroen-bl.a.skuldsättningmycketofta tillutlandsstudiemaleder storen

föreslårViavgifter.studiemedel till attpå tillmöjligheternade extra
bidragtillmöjlighetmed mot-ochbort ersättsmöjlighetdenna tas en

år.000 kr25cirkamed högstdockavgiften,svarande 50 perprocent av
omfattning,oförändradmedgeskullekrpå miljoner145 caEn enram

ochansöknings-särskiltår, förutsätterstuderande ettatt15 000 menper
ändamålet beaktasbörförBehovetinförs.urvalsförfarande resurserav

eftergymnasialaden ut-dimensioneringenövervägandenavid avom
bildningen.

problemomfattandevi förutsertillförhållanden bidrarradEn att
och detnuvarandelån i detåterbetalningenframtida tagnamed den av

studiemedels-i detanståndsreglemalånesystemet. De generösatidigare
fullföljamånga kommerintemedför att1989föregällde attsystem som
interäckernuvarandeålder.års Iföre 65 systemåterbetalningen en

skul-minskaförårsinkomsten till attmed fyraåterbetalning procent av
årlånat undersärskilt dem tregällerlåntagare.många Detden för som

måttliga lönerlåga ellermedi yrkenverksammaocheller ärsommer
utlands-ärAndralöneutveckling.individuell utsattaoch gruppersvag

ålderhögår jämförelsevisvid samtlånat fleraunderstuderande, de som
utbildningsnivåer.fleralånat studierförde som

Syftetinförs.återbetalningssystemlåne- ochföreslårVi ett nyttatt
restriktionermed detillsammansordning,skapadärvidär att somen

normaltstudielånmedförredovisat,vi atttilldelningssidan nysssom
förkostnaderframtidabegränsasHärigenom statenstillbaka.betalas

avskrivningar.ochräntesubventioner
fortsättningenistudiestödet böri ävensubventionenstatligaDen

villkor.marknadsmässigalånen börmedanbidraget,främst gesavse
låneräntafortsättningsvisföreslås statensStudielåneräntan motsvaraäven

beskattning.vidvärdeschablonmässigaavdragsrättensförmed avdrag
förverkligasskall kunnaåterbetalaslånen skallprincipenFör attatt om

återbetal-skärptatilldelningenbegränsningarföreslår vi utöver av --
studerande.äldrelånebeloppet förmaximeringochningsregler aven
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Vi räknar dock med låntagaredel ändå inte kommeratt kunnaen att
betala tillbaka studielånen. Nuvarande regler lånenavskrivningom av
vid dödsfall liksom långvarigvid allvarlig sjukdombör bibehållas. Det

del samhälletsutgör risktagande. Det är skäl rimligten av attav samma
kvarstående lån skrivs vid viss ålder.av en

Återbetalningen studielånen föreslås ske enligt modifieratav ett
annuitetslånesystem. Det innebär återbetalningsskyldig-den totalaatt
heten fördelas så beloppet ökar med åratt under förut-tre procent per
sättning Lånetoförändrad.räntan är skall betalasatt tillbaka under tiden
fram till år låntagarenoch med det fyller år,60 dock längst år.under 25
Det debiterade beloppet dåblir lägre det skulleän ha varit med ett
vanligt annuitetslån återbetalningstidenunder början och i motsvaran-av

månde högre slutet denna period. årligaDenmot uppräkningen kanav
dels justering med hänsyn till inflationen, delsses som en ettsom

hänsynstagande låntagamastill faktiska betalningsförmåga.
Vi förordar låntagaren får möjlighet åberopaatt spärregelatt en

införs, under årende 10 första dock längst års åldertill 35som - -
återbetalningenbegränsar till fem inkomsten. tidenFör där-procent av

efter återbetalningenbegränsas till inkomsten. beloppDetprocentsex av
låntagaren påinte betalar grund spärregeln förssom av upp som en

särskild skuld. låntagarenOm får sådana inkomster femen attsenare
inkomsten högre belopputgör den enligtprocent änresp. ettsex av

huvudregeln fastställda annuiteten, skall han ändåeller hon betala det
högre såbeloppet länge det finns särskild skuld. Skulle finnasdeten en
kvarstående särskild skuld 25-årigaden återbetalningstidennär löpt ut,
skall denna betalas med låntagarens inkomst till dessprocentsex av
lånet betalats eller låntagarenskrivs år.fyllt 65närav

Studiemedel föreslås normalt kunna lämnas till års50, i vissa fall 55
ålder. återbetalningstidenDen möjliga fram till lånetdess avskrivs
minskar låntagarens ålder.med Med det föreslagna återbetalningssyste-

skulle liksom med nuvarande mångaregler låntagaremet äldre inte- -
kunna betala lån,tillbaka sina inte vissa restriktioner införs. Viom
föreslår därför lånetak införs, begränsar den högstaatt ett möjligasom
lånesumman låntagaretill vad månadsinkomstmed på 15 000en en ca.
kr beräknas kunna betala tillbaka under den återstårtid fram tillsom
och års ålder.med 59

Lånetaket innebär exempelvis lånytterligare inte lämnasatt om
låneskulden årsvid ålder uppgår30 till 250 000 kr, motsvarandeca.
omkring 220 veckors ungefär 12 terminer studiemedel med 40 pro-

bidragsandel, års åldervid 40cents 170 000 kr års ålderoch vid 50ca
80 000 kr, motsvarande drygt 60 veckors studiestöd. nåttDenca som

lånetaket trettioårsåldemi kommer den återbetalningenreguljäragenom
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terminersnågranågon ellerförskapatofta ha utrymmenyttettatt
erhållaförstudierStudielån tagits för attfyrtifemårsåldem.studier i som

prövningvidinskall inte räknasgymnasiekompetensellergrundskole-
lånetaket.mot

belysassammanhållet studiestöd kanförKostnaderna nyttett
antaganden ränta,vilkagradhögiberorResultatetolika omsätt.

detSjälvfallet ärberäkningarna.förgrundtillläggsinflation etc. som
skallkostnadsberäknaprecision systemettmedmöjligt sominte att

mellanskillnadernaberäknaår. kanDäremottill 40ifungera manupp
antaganden.likaunderföreslagnadetnuvarande och systemetdet

studiestödet är ränte-lånedelenkostnad fördominerandeStatens av
framtidanuvärdetvisarVåra beräkningar statensattsubventionen. av

och 30 öreuppgår mellan 25tillräntesubventionen perkostnad för
lånavskrivningarförkostnadernaNuvärdet somutlånad krona. avav

10ochmellan 5 örelitet,däremotframåt tidenår i är per40ligger 30 - studielånnuvarande20 procentutlånad Omkrona. antar att avca.man
utlåningen bud-förlustnuvärdetkantillbaka, statensbetalasinte av

0001tilluppskattasräntesubventioneninklusivegetåret 1994/95 ca.
kr.miljoner

högreutlåning bl.a.minskadinnebärförslag genomUtredningens -
snabbareochutlandsstudierlån förminskadelånetak ochbidrag, -
miljoner7001med knapptminskaberäknasUtlåningenåterbetalning.
minska.studiestödetförkostnaderframtidabörkr. Härigenom statens

framtidadessanuvärdetantyderredovisarvi attberäkningarDe avsom
miljoner800700storleksordningeniliggakankostnadsminskningar -

kr.
5501kostabidragsnivåema beräknashöjningVåra till ca.förslag av

bidragenförÖvriga kostnadernaminskaberäknasförslagkr.miljoner
detillstödetförutsätterochkrmiljoner att330sammanlagtmed ca.
tillanslagenförinomfinansierasavgifterutlandsstuderandes ramen

högskoleutbildning.grundläggande
förformervedertagna attfinnsintedet genomkonstaterarVi att
reformer,finansieraperspektivlångtibesparingar somomfattande ett

merkostnader.omedelbarainnebär
finansieringochredovisningrörandeförslagockså vissaframförVi

förbl.a.konskvenserförslagensbelyserochkostnaderstudiestödetsav
lånebehov.ochutbetalningaranslagsbelastning,

bl.a.analysochrättssäkerhetssynpunkterfrämstbakgrundMot enav
överklagandenämndsärskildförslagvi framför attEG-rätten enomav

Avslut-skall inrättas.tilldelningsärendenibl.a.beslutprövningför av
ochvåra förslagkonsekvensernaadministrativavi deberörningsvis av

studiestöd.återkravförreglernaförändringriktlinjer för avavenanger
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Vi föreslår det studiemedelssystemetatt införs den januari1nya
1998.

Ett förslag till ändring studiestödslagen har utarbetats.av
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studiestödNuvarande1 m.m.

Inledningl l
.

förrutinerochreglergällandekortfattatredovisaskapitelföljandeI nu
nämligenstudiestöd,följande

studiehjälp-
studiemedel-

svuxvuxenstudiestödsärskilt-
svuxaarbetslösavuxenstudiestöd försärskilt-

arbetsmarknadsutbildningvidutbildningsbidrag-
doktoranderförutbildningsbidrag-
intematbidragochkorttidsstudiestöd-
vuxenutbildningvissvidtimersättning- vuxenstudiestöd,särskiltstudiemedel,studiehjälp,Bestämmelser om

1973:349studiestödslagenifinnsintematbidragkorttidsstudiestöd och
för-och1983:1030lagen1973:419. Istudiestödsförordningenioch

finnsarbetslösavuxenstudiestöd försärskilt1983:1031ordningen om
arbetsmarknadsutbildningvidUtbildningsbidragstöd.för dettaregler

förordningen1987:406. Iarbetsmarknadsförordningeniregleras
doktorander.förutbildningsbidragbestämmelserfinns1995:938 om

1986:359förordningenifinnstimersättning omBestämmelser om
vuxenutbildningar.vissavidtimersättning

älpStudiehj1

gymnasialellergymnasieskolanistudierförStudiehjälp lämnas annan
fyller 20studerarandedåår dendetvårteminenmedochtillutbildning

ar.
inackorderingstil-ochtilläggstudiebidrag,bestårStudiehjälp extraav

dvs.barnbidraget,allmännadetlikastudiebidraget är stortlägg. som
oberoendebetalasBidragetår 1996. utmånad under av640 kr per

bidragtillägget ärsituation. Det ettekonomiska somextraföräldrarnas
familjenshushåll. Beroendefrån inkomstsvagastuderandetilllämnas

månad.855 kreller570285,tilläggetsituationekonomiska är per
Vissakr.000125år 1995/96under ärföräldrainkomsttillåtnaHögsta

behöverochhemortenänstudiernabedriver ortstuderande annan
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innackordering. För studerande i gymnasieskolan och komvux ansvarar
kommunen det ekonomiska stödet vid inackordering. Till studerande i
folkhögskolor, fristående skolor och riksintematskolor lämnas inac-
korderingstillägg. Tillägget varierar mellan 1190 och 2 350 kr per
månad beroende på avståndet mellan skolan föräldrahemmet. Föräldrar-

ekonomiska situation påverkar inte bidragets storlek.nas
Studiehjälpen administreras CSN. studiebidrag lämnasav utan att

någon ansökan behöver Extra tillägggöras. och inackorderingstillägg
beviljas efter ansökan.

Tabell 1.1 Antalet studerande fått studiehjälp och utbetalda beloppsom
budgetåret 1994/95

Stödform Antal studerande Belopp, Mkr
Studiebidrag 311 200 2 093
Extra tillägg 21 700 139
Inackorderingstillägg 2 900 35

1 Studiemedel

Rätten till studiemedel

Studiemedelssystemet omfattar två studerande, nämligengrupper
studerande i högskolan och eftergymnasial utbildning,annan-
studerande år20 och äldreär och deltar i utbildning påsom som-
grundskolenivå eller nivå.gymnasial Hit räknas utbildning i
kommunal och statlig vuxenutbildning, folkhögskolor, påbygg-
nadsutbildningar i gymnasieskolan och del andra skolor.en

Ett grundvillkor för till studiemedelrätt utbildningenär statlig,äratt
statsunderstödd eller ställd under statlig tillsyn. De utbildningar som ger

tillrätt studiestöd finns förtecknade i bilaga till studiestödsförordningen.
Studiemedel kan också beviljas för studier utomlands. huvudsakI

gäller utbildningen skall ha godtagbaratt standard och minsten trevara
månader lång. För studier i övriga nordiska länder gäller motsvarande
villkor i Sverige, nämligen utbildningen skall statlig ellerattsom vara

ställd under statlig tillsyn.vara
Utländska medborgare fåkan studiemedel för studier i Sverige om

han eller hon vistas här i syfte bedrivaän studier. Prövningenannat att
tillrätten studiestöd i Sverige görs regeringen utsedd dele-av av en av

gation inom CSN, delegationen för utländska studerande DUS. Nor-
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och harbosatt i landetstadigvarandesökandenmalt krävs accepte-äratt
med-nordiskaintekravet gäller dockdetinvandrarerats senaresom

förutsätt-under vissafrån EU-land harMedborgareborgare. annatett
medborgare.villkor svenskastudiestödningar tillrätt samma som

Del-deltidsstudier.både heltidsstudier ochförbeviljasStudiemedel
måsteutlandetihalvtid. Studiermåste omfatta minstdocktidsstudierna

studiemedel.tillföromfatta heltid rättatt ge
särskildadet finnsår beviljas stöd barakan45Den är över omsom

någonåterstår termindetSådana skäl kanskäl för det. attt.ex. vara
fördjupningsstudier.kortaresigeller detfram till röratt omexamen

fåttinte harockså tidigarefinnas för denSärskilda skäl somanses
sådanabedrivagymnasieutbildning och villellergrundskoleutbildning

studier.
studiemedelgymnasieskolenivå kanochgmndskole-studierFör

förlängas.tidensärskilda skäl kanår. finnsdetbeviljas Omunder tre
år,under ävenhögskolenivå stöd beviljaskanstudierFör mensex

stude-densärskilda skäl. Harfinnsdetförlängninghär kan göras omen
tid inräknas dennaerhållit svuxa-stödellernågon tidrande under svux

år.i antalet
medbedrivsstudiemedel studiernatillförutsättning för ärEn rätt att
kravnivå normaltställsgymnasialstudierframgång. gällerdetNär

studieplanen. Förpå iden tidpå skall klaraskurseratt som angesav
utbild-beroendevarierande kravnivån tillämpaseftergymnasialaden

utbildningar meduppläggning. Förinriktning ochningens sam-meren
läkarutbildningförskollärarutbildning, ärstudiegångmanhållen t.ex.

studieplan. Förpå tid enligtskall fullgörasstudiernai principkraven att
undervisningenlärarledda ärdendärutbildningarstuderande vid av

juristutbildningekonomutbildning,exempelvisomfattningbegränsad
studie-minst 75studieresultat procentkrävs normalt motsvarar avsom

förhållan-tillstudieresultaten hänsynprövningkrav. Vidplanens tasav
sjukdom.studierna,hindratkan hapersonligden t.ex.natur somav

sjukdom. Denbehålla studiemedlen underfårstuderandeDen som
siggrundartill sjukpenninghar dessutominkomst arbete rätthar somav

studietids-SGI.inkomst, s.k.sjukpenninggrundandedenna inkomst
Är sjuk-studietiden.hålls undervilandesjukpenningenordinarieDen

denfr.o.m.lånedelen tidenkandagarperioden längre 30än som avser
studiemedlenockså behållafårstuderandeDendagen skrivas30:e av.

närstående ellervårdsjukdom,frånvaro barnsvid tillfällig avp.g.a.
anledning.liknandeannan
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Totalbeloppet

Studiemedlens storlek i lagstiftningen uttrycktär andelsom en av av
basbeloppet enligt lagen allmän försäkring. Basbeloppet, fast-om som

årställs varje regeringen, följer förändringarna i det allmänna prislä-av
uppräkningen f.n. dock endast med 60görs denget procent egent-av

liga basbeloppsökningen. heltidsstuderandeFör studiemedelsbe-ären
loppet för varje 15-dagarsperiod 9,75 basbeloppet. Bidragetprocent av

2,71är basbeloppet IS-dagarsperiod. lån.Resten Stu-procent ärav per
diemedlen alltså totalt niomånadersläsårunderutgör 175,5ett procent

basbeloppet och bidraget 48,78 basbeloppet. Beloppet iprocentav av
kronor framgår tablå.följande Basbeloppet 36 200 kr under 1996.ärav

Studiemedel år 1996 för heltidsstudemnde, kr
Antal månader Bidrag Lån Totalt

1 l 962 5 098 7 060
4,5 8 829 22 941 31 770
9 17 658 45 882 63 540

För deltidsstuderande i komvux kan uppgåstudiemedlen till 50,en
75 eller 90 beloppet vid heltid beroende studieåtagandet.procent av
Deltidsstuderande erhålleri övriga utbildningar hälften heltidsstöd.ettav

gårDet ansöka enbart bidragsdelen eller bidragsdelen ochatt om om
lånebelopplägre det maximala. Om särskilda skäl finns kanänett

lån,ytterligare s.k. studiemedel, lånbeviljas. Extra till denextra ges
har utgifter för terminsavgifter, studieresorsom m.m.

Inkomstprövning

Studiemedlen påverkas inte alls föräldrarnas inkomst eller förmögen-av
het och inte heller, förekommandei fall, makes inkomst eller förmö-av
genhet. Prövningen den studerandes förmögenhet bort imot togsegna
januari 1989. Enligt nuvarande regler prövning enbart dengörs mot
studerande inkomst.egna

fårDen studerande ha inkomst nivå,till viss fribelop-det s.k.upp en
studiemedlen reduceras. Fribeloppet förhållandevarierarpet, iutan att

till den pågårtid studierna under kalenderhalvår. För denettsom som
studerar några månaderbara fribeloppet högre för den läserär än som

Ocksånormal termin. för deltidsstuderande högre.är gränsernaen en
Slutligen fribeloppet för kalenderhalvårethösttermin andraär högreen
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vårtermin kalenderhalvåret, eftersom delenför förstaän större aven
kalenderhalvåret.andra Fribeloppensommarinkomsten falla ärantas

alltsåstiger vid stigande priser.knutna till basbeloppet och

år heltidsstuderandeFribelopp 1996 för
kalender- Andra kalender-Studietid Första

halvårethalvåret
nImånad 5656 100 1001

2 3månader 530 30 7704,5 23

I basbeloppet155 procent av
2 65 basbeloppetprocent av
3 85 basbeloppetprocent av

studiemedlenfribeloppet reducerasden har inkomstFör översom
skerReduceringenöverskjutande inkomsten.med 50 denprocent av

lånedel. heltidsstuderande upphöroch Förproportionellt bidrags-mot en
år uppgår 180 000under tillstudiemedel inkomstentillrätten när ett ca.

närings-Sammanräknad inkomst tjänst,härvidkr. Med inkomst avavses
stude-inkomstskatt. Förenligt lagen statligverksamhet och kapital om
redu-läromedel ytterligareoch/eller friarande har fri kost görs ensom

cering med schablonbelopp.

Omfattning

budgetåren 1993/94erhållit studiemedel underAntal studerande som
framgår tabell.1994/95 följandeoch av
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fått beloppstudiemedel och utbetaladeTabell 1.2 Antal studerande som

Utbildningsnivå 1994/951993/94
Antal MkrMkrAntal

Skolnivå
583576 49 300bidrag 49 100-
96132 100-lån 500 00431 1

Högskolenivå
800 3 133899 214bidrag 202 200 2-

6 201642 158 700-lån 300 5147

Sammanlagt
264 3 716100300 3 475bidrag 251-
190 800 7 1626 646lån 178 800-

älla:K CSN

Lånevillkoren

Återbetalning halvårmånaderstudielån efter dettidigastbörjar sexav
Återbetalning med fyradå skall skebetaladesstöd procentut.senast av

statlig in-enligt förlåntagarens inkomst taxeringensammanräknade
alltsååterbetalningsåret. det-Inkomstbegreppetåretkomstskatt före är

återbetalning studiemedel.tilldelning ochför avsamma
upplåningsränta plusstudielånpå 70Räntan utgör procent statensav

år 1996 6,25administrationsavgift. Förmindre är räntan procent.en
avdragsgill.Räntan inteär

studielån får förstudiestödåterbetalar tidigare ochDen ettsom
anstånd återbetalningen den tiden.få underkan medstudieperioden ny

Ävenår.låntagaren fyller 65vid dödsfall ochSkulden avskrivs när
ske. Denskäl finns, kan avskrivningi vissa fall, synnerligaandra när

lån grundskole- ellerfått för studierstudiemedel i formhar avsom
fått lån studiergymnasieskolenivå för eftergymnasialadärefter haroch

få lånebeloppet studiernahälften för determiner kanunder minst tre av
på skolnivån avskrivet.
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A dm inistration

månadsvis i förskott kontoinsätt-Utbetalning studiemedel sker genomav
eftergym-början infordras för studerande ining i bank. Vid terminens -

denläroanstaltens intygande registreringnasial utbildning samtom-
gymnasial utbildningstuderandes försäkran studier. studerande iFörom

från skolorna.grundas studiekontrollen rapportering
förtill Studiemedel kan sökasAnsökan studiemedel CSN.görsom

vårter-årläsår och förden 31 oktoberhösttermin eller senast samma
år.min/kalenderår aprildensenast samma

intestudiemedel. Beslutet kanlokalkontor beslutarCSN:s över-om
påfattatsbeslutklagas. kan den studerande begäraDäremot att ett som

återbetal-nivå huvudkontor. Beslut rörandelokal CSN:somprövas av
förvaltningsdomstol.ning kan överklagas hos allmän

vuxenstudiestöd1.4 Särskilt svux

årinfördes 1975, i principVuxenstudiestödet, ersättaär avsett attsom
tillhandstudier. skall i förstainkomstbortfall i samband med Det ges

beviljasutbildning och stöd. Svuxhar behovstörst avpersoner som
gymnasieskolenivå.utbildning grundskole- ochdärför huvudsak föri
högskoleutbildninghögskoleområdet yrkestekniskdet enbartInom är
till SomYTH specialpedagogutbildningoch rätt ensom ger svux.

årenåtgärd erbjuds under desärskild rekryteringsfrämjande närmaste
detinomstuderande till utbildningvuxenstudiestöd till vissa antassom

området NT-platser.tekniska s.k.naturvetenskapliga och
antaletbegränsade. innebärför DetResurserna är att omsvux

så måste Vidurvalsförfarande ske.antalet stöd,sökande är större än ett
år på arbetsmarknaden,utbildning, antalurvalet till tidigarehänsyntas

försörjningsbördastudierna fritid, betungandemöjligheter bedrivaatt
erhåller stödet.behov utbildning och stödharDen störst avm.m. som

högskolenivån. bevil-från principurvalsprövningen för IUndantag görs
specialpedagogutbildning.till YTH ochjas till alla antassvux som

finnsNågon åldersgräns för till stöd finns inte. Däremotnedre rätt
års urvalsprövningenpå förvärvsarbete. Vidformellt krav fyra tasett

motsvarande,år i förvärvsarbete ellerhänsyn till antaletnämntssom
praktikenvård ivärnpliktstjänstgöring. innebärbarn och Dett.ex. av

ifrågaår för stöd. Denknappast kommersökande under 25äratt som
Även åråldersgränsen år. 50 kanäldre50 är änövre är personer som

Sådana förfinnasbeviljas finns särskilda skäl. skälstöd det ansesom
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fått grundskoleutbildning eller gymnasieskoleut-dem tidigare intesom
betydelsebildning kortare utbildningeller det sig ärrör om som avom

för yrkesverksamhet.sökandens
fråga tillutländska medborgare gäller regler iFör rättsamma om

skall stadigvarande bosatt iför studiemedel. Sökanden varasvux som
utomnordiskaSverige och det gäller medborgare hanär accepterats--

invandrare.som
Även många studiemedel ochavseenden reglerna föri andra är

ifråga heltids-samordnade. gällersärskilt vuxenstudietöd Det t.ex. om
beviljasantalet terminer för vilka stöd kanstudier och deltidsstudier,

beviljas för studieroch studieresultatprövningen. kan inteDäremot svux
utomlands.

nivå påverkas före studier-inom vissa inkomstenStödets gränser av
relaterasarbetslöshetskassa A-kassabörjan den tillhörFörnas ensom

haft hannivån studerande skulle hatill den dagpenning den omsom
erhållit den inteutbildningsbidrag.eller hon varit arbetslös och För som

lägsta dag-liksom för utbildningsbidragtillhör A-kassa gäller enen
penning.

studielån. skatte-består vuxenstudiebidrag och BidragetSvux ärav
vuxenstudiebidragettillhör A-kassapliktig inkomst. denFör ärsom en

arbetsmarknadsutbildning 22iutbildningsbidraget65 procent av
månad. Lånedelen skillnaden mellandagar dagpenningen utgörperx

skatt.vuxenstudiebidraget efter Vux-efter skatt ochutbildningsbidraget
alltsålåndedelen likablir tillsammansefter skatt ochenstudiebidraget

efter skatt.utbildningsbidragetstort som
32,5arbetslöshetsförsäkrad bidragetinteFör den är procentärsom

lånminiminivå. då kan istället högreMenutbildningsbidragets ettav
efter skatt. Avså utbildningsbidragettotaltbeviljas stödet motsvararatt

månad 1996framgår vuxenstudiestöd underfölj beloppen iande tabell en
någrai olika dagpenningklasser.
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Tabell 1.3 månadsbeloppSärskilt vuxenstudiestöd år 1996-

A-kassaStödform Dagpenning i A-kassa
230 564450

Utbildningsbidrag
060Bidrag före skatt 5 060 5 9 900 12 408

skatt 498 895 3 8401 498 1 2
562 568Totalt belopp efter skatt 562 3 005 83 7

Vuxenstudiestöd
065645 290 6 8Bidrag före skatt 1 3 435

skatt 315361 900 1 903 2
Bidrag 284 2 390 4 532 5 750efter skatt l

Lån 172 2 473 2 8182 278 1
562 568Totalt belopp efter skatt 3 562 3 7 005 8

l nivånLägsta i utbildningsbidragssystemet
2 nivånHögsta i utbildningsbidragssystemet
3 Skattetabell 30

gårDet ansöka ocksåenbart bidragsdelen. För denatt om som an-
lånsöker återbetalningengäller villkor för för studieme-om samma som

delstagarna.
Eftersom utgångspunktstödet utformats med i inkomstbortfallsprin-

någracipen har regler hänsynstagande till inkomster vid sidanom av
studierna inte införts. Däremot reduceras stödet studerande hardenom
pension, arbetsskadeersättning, förmån.livränta eller liknandeannan
Detsamma bibehållengäller den studerande har lön under utbild-om
ningen. fårSvux inte heller beviljas till den uppenbart inte iärsom
behov stödet för bedriva studier.attav

får behållaDen studerande under sjukdom. reglernaHär ärsvux
desamma för studiemedel. Den har inkomster vid sidansom som av
studierna har vid sjukdom till sjukpenning grundad sidoinkom-rätt

Den ordinarie hållssjukpenningen vilande under studietiden. Försten.
sjukperiod längre 30 dagar kan avskrivning ske med 60är änen som

lånebelopp tiden efter 30:e dagen.procent av som avser
Den också behållastuderande har studiestödet under julferierätt att

frånvarooch vid vårdtillfällig vård närstående,barn,p.g.a av av upp-
drag i elevorganisation och liknande anledning.annan



32 Kapitel 1 SOU 1996:91

ansökningstillfällenAnsökan till CSN Det finns fyragörsom svux .
året, augusti, februari.under nämligen maj, 15 15 oktober och

och denansökningarna kommer in till den majHuvuddelen av
oktober.

månadsvis efterskott, studerandeUtbetalningen sker i sedan den sänt
frånvarorespektive i utbildningenin studieintyg visar närvarosom

månaden. frånvarogångna icke godkänd kan stödetunder Vidden
kontoinsättning bank.Utbetalningen ireduceras. görs genom

lokalkontor. kan intefattas CSN:s BeslutetBeslut över-om svux av
påfattatsstuderande begära beslutklagas. kan denDäremot att ett som

återbetal-nivå rörandehuvudkontor. Beslutlokal CSN:somprövas av
allmän förvaltningsdomstol.ning kan överklaras hos

fått utbetaldasärskilt vuxenstudiestöd ochTabell 1.4 Antal studerande som
budgetåren 1994/951993/94 ochbelopp

1994/95Utbildningsnivå 1993/94
Mkr Antal MkrAntal

Grundskolenivå
450 406290 499 7bidrag 9-

3 450 60-lån 784 130

nivåGymnasial
454 7 540 459830bidrag 7-

080 72lån 74 44 220-

Högskolenivå
860 206 2 240 120bidrag 2-

1914 1 290lån 820-

Sammanlagt
17 230 9851 159bidrag 19 980-

166 8 820 151-lån 9170

Källa: CSN
stödtill studerande i vissa lärarutbildningar. DettaInkl. utbildningsarvode

budgetåretvuxenstudiestöd 1994/95.omvandlades till särskilt
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arbetslösavuxenstudiestöd förSärskilt1.5

svuxa
år 1984infördesför arbetslösa svuxavuxenstudiestödetsärskildaDet

då rådde. arbets-Motivetarbetslöshetbakgrund den attmot varsomav
reglernafå tillvuxenstudiestöd hänsynskulle möjlighetlösa utanattges

litendockanvisadesurval i Desvux-systemet. avvarresurser somom
vuxenstudiebi-år uppgick det föråren till 1993framomfattning. Under

årligen.kr Svuxa-resurser-70 miljonerbeloppet tilldrag tillgängliga ca.
budgetåretår underoch uppgickunderemellertid ökathar senarena

budgetåret till 8571993/94 2underkronor,1992/93 till miljoner217
kr.budgetåret 856 miljoner För1993/94 till 2undermiljoner kronor och

kr anvisats.månader har 758 miljonerbudetåret 21995/96 12
tvågrundskolenivåpå för högstochstudierbeviljas förSvuxa kan

på nivå. villkor förgymnasial Somutbildning rättterminer det gällernär
anmäld arbets-arbetslös,skallsökandentill stöd gäller att somvaravara

motsvarande minstförvärvsarbetatarbetsförmedlingen, hasökande hos
kalenderår då börjar.utbildningenårår under detminst 21och fyllertre

utbild-65från likabidragetTill skillnad är procentstort avsvux
arbetslöshetskassastuderande tillhördenningsbidraget oavsett enom

vuxenstudiestöd.för särskiltdesammareglernaeller ej. övrigtI är som
behandlas i denAnsökningarnaNågra finns inte.ansökningstider

medeltilldeladebeviljas till dess äroch stödinturordning de kommer
förbrukade.

27studerandeläsåret erhöll 59 4701994/95Under varavsvuxa,
grundskolenivå. i formUtbetalda belopppåavsåg studier avprocent

ochår krmiljonertill 2 544uppgick undervuxenstudiebidrag samma
antalet bidragstagarehälftenlån kr. Drygttill 420 miljoneri form avav

lån.tillmöjlighetenutnyttjade

Utbildningsbidrag i1.6

arbetsmarknadsutbildning

1987:406förordningenskall enligtArbetsmarknadsutbildning om
arbetsmarknadsutbildning avse

utbildning,yrkesinriktad-
orienterande utbildningallmänteoretisk eller ärkortare ensom-

yrkesutbildning,förförberedelsenödvändig
integrerasförbereder för ellerinvandrareförkurs i svenska som-

2 16-0856
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med arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller arbete;etten annan
svenskundervisning för invandrare sfi kommunen skyldigärsom

fårnyanlända invandrare dock inte arbetsmark-att ge vara
nadsutbildning,
praktik anordnas för månaderihögst samband med kom-som sex-
pletterande utbildning eller liknande för invandrare med utländsk
universitets- eller högskoleutbildning inte haft anställning isom

yrkesområde.Sverige inom sitt
Arbetsmarknadsutbildning består till delen s.k. upphandladstörsta av

utbildning hos AMU-gruppen. komvux, folkhögskolor, m.fl.t.ex. ut-
bildningsanordnare. Dessutom kan platser i reguljär utbildning utnyttjas.
Den genomsnittliga utbildningstiden åretunder i upphandlad utbild-är
ning 17 veckor och i reguljär utbildning 29 veckor.

Utbildning högskolenivå fårmotsvarande arbetsmark-vara
nadsutbildning den omfattar högst 40 veckor och inte delärom en av

längre eftergymnasial utbildning.en
Arbetsmarknadsutbildning kan beviljas till den som

eller riskerar bli arbetslös,är att-
århar fyllt 20 och-

söker arbete den offentliga arbetsförmedlingen.genom-
Vissa från fårundantag dessa regler fåttFlyktingargöras. som uppe-

hålls- arbetstillståndoch årenunder de påeller intagnatre senaste
kriminalvårdsanstalt frigånghar beviljats påeller sättannat gettssom
tillfälle fådelta i utbildning kan delta i upphandlad arbetsmark-att
nadsutbildning de inte eller riskeraräven bli arbetslösa.är Enattom
handikappad år.behöver inte ha fyllt 20person

Arbetsmarknadsutbildning förenad med till utbildningsbidrag.är rätt
Bidragets storlek dagpenningen varierar beroende kursdeltaga-om

fyller villkoren frånför ersättning arbetslöshetskassa A-kassaren en
eller ej. För den tillhör A-kassa stödet likaär ersätt-stortsom en som
ningen vid arbetslöshet. Sänkningen i januari ersättningsnivån1996 av
i arbetslöshetsförsäkringen från 80 till 75 tidigare inkomstprocent av
påverkade utbildningsbidraget. högsta nivåEn och lägsta föräven
ersättningen fastställs regeringen. högstaDen dagpenningen f.n.ärav
564 kr. Lägsta dagpenning kr,230 dvs. belopp lämnasär samma som

kontant arbetsmarknadsstöd KAS.som
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årmånad 1996Utbildningsbidrag före och efter skattTabell 1.5 per

Bidrag 564 dig230 kr/ dag högst kr/Bidrag lägst
4085 060 12Dagpenning
840498 3Skatt tabell 30 1

8 568562Bidrag 3netto

mindre för-december fanns1993 1994Under perioden juli en-
Utbildningsbidrags.k. ubl-stödetmånlig utbildningsbidrag; detform av

år upphandlad utbild-under 25 ilånedel. gällde för deltagaremed Det
utbildningsväsendetinom det reguljärai kurserning församt personer

januariupphörde iålder. drag liknadeUbl, i storaoavsett svuxa,som
1995.

må-dagar iför fem dagar i veckan 22Utbildningsbidrag betalas ut
behållafår stödet,deltagarenlov och ledigheternaden. Under kortare

ivård uppdragtillfällig barn,likaså sjukdom,vid ledighet avp.g.a
närstående för denvård Bidraget reduceraselevorganisation, m.m.av

rehabiliteringsersättning, livränta,förmåner pension,uppbär somsom
bidragetbibehållen betalas intelön. Vid sjukdomochföräldrapenning

studierna ellerkarensdag. Inkomst vid sidanför första sjukdagenut av
skattepliktigtbidraget. Bidragetintelöneutfyllnad reducerar däremot är

ellersjukpenninggrundandeintedäremotoch pensionsgrundande. Det är
semesterlönegmndande.

län-AMSarbetsmarknadsutbildning fördelastillResurserna av
arbets-fördelar länetssedansarbetsnämnderna LAN, resursersom

och i vissafrånPå delegation LAN beslutar AFförmedlingarna AF.
utbild-beviljasskallArbetsmarknadsinstitutet AMIfall vem somom

Beslutetstödet.beräknar och betalarFörsäkringskassanningsbidrag. ut
skall LANöverklagas. Däremotkan inte omprövaLAN och AF ettav

skallbeslutFörsäkringskassans FKdet.enskild begärbeslut om en
omprövningsärendebeslut idet. FK:senskild begäromprövas ettom en

får förvaltningsdomstol.överklagas hos allmän
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Tabell 1.6 Antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning och utbetalda belopp
budgetåretutbildningsbidrag 1994/95i

Utbildningsform Antal deltagare Utbetalt, Mkr
Upphandlad utbildning 185 200 5 799
Reguljär utbildning 11 800 499
Sammanlagt 197 000 6 298

K älta MSA

för doktoranderUtbildningsbidrag1.7

få utbildningsbidraguniversitet och högskolor kanForskarstuderande vid
doktorander.utbildningsbidrag förenligt förordningen 1995:938 om

månaden budunderheltidsstuderande 11 590 kr iBidraget förär en
tillgetåret studierna deltid beloppet1995/96. Bedrivs stu-avpassas

dieomfattningen.
år.månader Sam-beviljas för 12 underUtbildningssbidrag kan ett

månader. Tidför högst fyra perioder 12manlagt kan bidrag beviljas om
doktorandtjänst skall räknasstuderande innehaftunder vilken den av

från denna tid.
fakultetsnämnden. BeslututbildningsbidragAnsökan prövas avom

Överklagandenämnden högskolan.förtillöverklagasnämnden kanav
pensionsgrundande.inkomst ochskattepliktigUtbildningsbidrag är

månadsvis efterskott läroanstalten.Bidraget ibetalas ut av
utbildningsbidrag 12budgetåret uppgick antalet1994/95Under om

kr beta-månader beräknas miljoner haSammanlagt 145till 800. caca.
lats ut.

och intematbidragKorttidsstudiestöd1.8

förutom svux-stödet,års vuxenutbildningsreform ingick1975I som
dagstudiestöd.timstudiestöd ochstödformemabeskrivits tidigare, även

förlorade inkomstför arbetstagareTimstudiestödet avsett g.a.somvar
bestodstudiecirklar. Dagstudiestödet,deltagande i vissa prioriterade som

för-internatbidrag för deltagareinkomstbidrag och avsett somvarav
deltagande ikostnader i samband medrespektive hadelorade inkomst
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iinkomstbidragetTimstudiestödet ochfolkhögskola.korta kurser vid
korttidsstudie-juli 1987 till stödfonnensammanfördes idagstudiestödet

stöd-kvarstodkostnadsersättningstöd. Internatbidraget är somensom
form.

meduppgift rekryteraviktigasteKorttidsstudiestödets är att personer
arbetsförhållanden studiersvåra tillutbildning ochtidigarekort av

64högsttill arbetstagare,kan ärkaraktär. Detöverbryggande somges
Något medborgar-villkorstudierna.år förlorar inkomstoch omp.g.a.

finns inte.skap
75 kronorbudgetåret 1995/96 medunderKorttidsstudiestöd lämnas

Även medsambandrestid iinkomstbortfall.medvarje hel timmeför
få stöd förbudgetår kan arbetstagarenin. Understudierna kan räknas ett

pensionsgrundande.skattepliktigt ochStödettimmar.högst 240 är
semesterlönegrundande.studiernamedi samband ärLedighet

statsbidragsberättigadedeltagare ibeviljas tillKorttidsstudiestöd kan
förskolorfolkhögskolor,kurser i komvux,studiecirklar, statens vuxna
engelska,svenska,Endast kurser ifolkhögskola.SSV och Samernas

tillhandikappkursers.k. rättsamhällskunskapmatematik och samt ger
hartidigarebara denhandikappkurser kanförstöd. Med undantag som

få stödet. Demotsvarandegymnasieskolutbildning ellertvååriglängsten
innebärbegränsade. Detkorttidsstudiestödför äranvisade resurserna

måstesökandebland deurval göras.regel att ettsom
enskild arbetstagarekankorttidsstudiestöd görasAnsökan av enom

handikapporganisationellerlöntagarorganisationeller kollektivt enav en
uppgifter lämnasskallansökanmedlemmarna. Iblandför fördelning om

Ansökningstidemautbildningsbakgrund. ärarbetsförhållanden ochbl.a.
korttidsstudie-och betalarbeslutarför CSN utdesamma omsvux.som

efterslutcirkeln eller kursen ärnormaltUtbetalning skerstöd. när
från studerande.denrekvisition

folk-viddagarhögst 14kort kursdeltar iEn arbetstagare ensom
få intematbidrag.korttidsstudiestödförutomkaneller SSVhögskola

arbetstagare. Den övreinteockså till den ärBidraget kan somges
underdygnkronorår. 327Bidraget,åldersgränsen 64 ärär persom

ochkostkostnader förtill täckabudgetåret bidra1995/96, skall att resa,
tiofå för högstintematbidragbudgetår kanlogi. Under ett en person

utbild-ifråga ochkursertvå Villkorenresdagar.och ärstudiedagar om
korttidsstudiestöd.fördesammaningsbakgrund som

enskildEnbåde kollektivt och enskilt.sökaskanInternatbidraget
bidragavslutad kurs. Förefterrekvirerar självstuderande sompengarna

uppgifterorganisationen. Utöverrekvisitionkollektivtbeviljats görs av
ochkostförsammanlagda kostnadernaredovisas dedeltagare resor,om

Är intematbidragetlägredygnkostnaderna änfaktiskalogi. de per
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betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.ut
budgetåretUnder 1994/95 betalades korttidsstudiestöd och internat-

bidrag till 12 700 med 39 miljoner kronor.ut personer

1 Timersättning

Timersättning lämnas till deltagare i grundläggande svenskundervisning
för invandrare sfi och till deltagare i vuxenutbildning för psykiskt
utvecklingsstörda särvux. Stödet till den grund studiernages som av
förlorar arbetsinkomst, frånersättning arbetslöshetskassa eller kontant
arbetsmarknadsstöd. Beloppet 75 kronor timme.är per

Timersättning skattepliktig inkomstär pensionsgrundande.ärsom
Ledighet för deltagande i Sfi semesterlönegrundande.är Timersättning
kan inte betalas för restid. Utbetalning månadsvissker efterskottiut
efter från skolan i undervisningen intygnärvaro ochrapport om om
förlorad arbetsförtjänst motsvarande.

budgetåretUnder 1994/95 betalades timersättning till 5 100ut ca.
Totalt betalades 97 miljoner kronor ut.personer.

1.10 Utredningar efter reformeringen av

studiemedelssystemet 1989

Ett samordnat vuxenstudiestöd. Betänkande SOU 1991:65 Finvuxut-av
redningen.

Utredningsmannen föreslog stödformema och utbild-att svux, svuxa
ningsbidrag skulle med enhetligt vuxenstudiestöd. Vuxenstu-ersättas ett
diestöd skulle lämnas till studerande grundskole- och gymnasieskole-
nivå till deltagare i arbetsmarknadsutbildning.samt

Nivån på föreslogsstödet relaterad till dagpenningen ivara
arbetslöhetsförsäkringen, dvs. den studerande skulle totalt i bidrag och
lån erhålla lika belopp arbetslöhetsersättning efter skatt. Förstort som
arbetsmarknadsutbildning för studier i s.k. basämnensamt
grundskolenivå svenska, engelska, matematik och samhällskunskap
skulle beståstödet i sin helhet bidrag. För studier i andra ämnenav
grundskolenivå för studier till gymnasiekompetens motsvarandesamt
skulle bidraget lika i dvs. 65 arbets-stort procentvara som svux, av
löshetsersättningen. lån.Resten skulle Studiemedel skulle intevara
längre pålämnas för studier nivå.gymnasial
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korttidsstudiestöd intematbidrag före-Förändringar i reglerna för och
också fördessa stöd i första hand skulleslogs innebärande att ges

grundskolenivå hand förcirklar/kurser och i andrai s.k. basämnen
nivå.engelska och matematik gymnasialcirklar/kurser i svenska,

verksamhet arbetsplatser föreslogsVerksamheten med uppsökande
förändras och effektiviseras.

ålrelaterade 1992:123,statsstipendier Ds Jan BrömsM

från CSNför studiestödet skulle förasföreslogBröms överatt ansvaret
ingå inte-Därmed skulle studiefinansieringentill högskolorna. som en

ha införsamlade högskolorna förväntasgrerad del det ansvar somav
normalprestationer bordeRikslikande schabloner försina studenter.

undvikas.
lån särskiljas.studiestödet skulle tydligare DenBidrag och i
erhålla normalprestationbidrag motsvarande denstuderande skulle som

ytterligarevarje fastställde, inte Behovhögskola mer. avmen
lån.tid skulle skefinansiering under viss genom

införandeminska skuldsättningen förslogsBl.a. i syfte att enav
två årskraftigt efterskulle öka jämföreselvisbidragstrappa. Bidraget
för denytterligare höjning skulle därefterfullgjord prestation. En göras

fördjupningsstudier.ägnade sigsom
20-åriga annuitetslån. spärregelinförande EnBröms föreslog av

årliga återbetalningen skulleinteinnebar denskulle finnas attsom
årsåttauppgå inkomsten fram till 35behöva till än procent avmer

ålder. gälla spärregel. FörinkomstenDärefter skulle 10 procent somav
uppstår skuld. Förspärregeln uppskjutendem utnyttjat ensom

skulleannuitetslån uppskjuten skuldkvarvarande och nya
5-årsomsättningar. Eventuelltsuccessivaannuitetsberäkningar vidgöras

Lånenår löpa medkvarstående skulle avskrivas. skulleskuld efter 25
avdragsgill bruttoränta.

ochHuvudproblemstudiefinansieringssystemförändra dagensHur -
års Studiestödsberedningåtgärder. 1993 inommöjliga Rapport av

Utbildningsdepartementet

några nuvarande studie-inledningsvis bristerna iI beskrivsrapporten av
mångabakgrund iutbildning med likartadstöd. Studerande i gessamma

nuvarandestudieñnansieringsvillkor. Detfall väsenligt skilda
hus-och godeffektiv kunskapsinhämtningstudiestödet bidrar inte till
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hållning med givna Skuldsättningen mångaför onödigt hög,ärresurser.
vilket kan innebära minskad rekrytering bl.a. bland dem kommersom
från studieovana hemförhållanden. Kostnaderna för lånesystemet riskerar
dessutom stiga dramatiskt i framtiden skuldavskrivningar.att p.g.a.

I behandlas främst följande tänkbara förändringsalternativ:rapporten
Ett studiestödssystem skapas. frigörsResursergemensamt som an--
vänds till högre bidrag till studerande grundskolenivå,ett
alternativt till höjt bidrag för alla.ett
För minska skuldsättningen kan övervägaatt man en-
avskrivningsrätt för dem fullföljt studierna. Alternativt kansom

premie efter avlagd övervägas.en examen
ökad nåsEn genomströmning bör kunna utbetalningattgenom av-

bidrag i studiestödet beroende studieprestationen formgörs iav
avklarade poäng.av

tiderFasta för till studiestöd nivåerolika bör införas.rätt-
Längsta studiestödstid för högskoleutbildning bör kunna sänkas
från år.till åldersgränsenexempelvis fem Den kanövresex

nedåt.behöva justeras
återbetalningssystem.skallDet möjligt välja Vid sidanattvara av-

återbetalningssystemetdet inkomstrelaterade kan ett
annuitetslånessystem erbjudas. sådantRäntan i skulleett system

års ålderavdragsgill. Avskrivningen vid 65 skulle avvecklas.vara
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2 Studiestödet delsom en av

utbildningspolitiken

2.1 samhälle i förändringEtt behovet av-

utbildning och kompetensutveckling

gårKunskapsutvecklingen förhållandeallt snabbare. enkelt illu-Ett som
detta faktum alla forskare inom teknikvetenskap ochärstrerar att av

någonsin existerat, lever 80-90 idag. Kunskapsutveckling-procentsom
internationella också påtagligkaraktär Moderntidigare.är änens mer

avstånd fårkommunikationsteknologi och alltnationellagör gränseratt
mångamindre Handelshinder har rivits, helabetydelse. företag har

världen verksamhetsfält och konkurrensen världsmarknademasom
har fortökat. Tekniska och vetenskapliga landvinningar sprids mycket
från land tillett ett annat.

betydelse konkurrensmedel dramatiskt.Kunskapens har ökatsom
Gränsen mellan och tjänsteproduktion suddas Kunskapsin-ut.varu-
nehållet både i produkter och produktionsprocesser ökar. utvecklingEn

kunskaps- och forskningsintensiv verksamhet nödvändig.ärmot mer
Utbildning enskiltoch kompetensutveckling därför deär mesten av
betydelsefulla bakom ökad livskvalitet, produktivitet ochfaktorerna
tillväxt ekonomin.i

Informationsmängden, teknikutvecklingen och tilltagande in-den
påställer delvis krav ökartemationaliseringen människan. Kravennya

på såvälvidgade alla medborgare, i arbetslivetkunskaper för som
både kom-fritiden. Arbetsmarknadens krav gäller allmänt högresetten

petensnivå utbildade medinom hela arbetskraften och andelstörreen
ocksåspecialiserade kraven ökar medborgarnaskunskaper. Men

kompetens kunna fungera fullvärdiga medborgare,för de skallatt som
vidmakthållavilket sin förutsättning för ochi öppetärtur att etten

utbildningsnivån frågademokratiskt samhälle. Att höja är attomen
förbättra för demokratin. demokratiförutsättningarna En väl fungerande
förutsätter deltar samhällsdebatten har maktmänniskor aktivt i ochatt

påverka ökade kunskaper självförtroendetsin situation. Genom växeratt
och identiteten stärks hos den enskilde och därmed de reella möjlig-
heterna inflytande.utövaatt

frånsamhället utvecklas gradvis enhetlighet ökadDet svenska mot
mångfald. fåsuccessivt bättre utbildad befolkning kräver självEn taatt
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Rollemaoch har naturligtvis förutsättningar det.göraatt somansvar
innehåll,fårföräldermedborgare, anställd, konsument och nytt som

Förmåganpåställer kompetens. identifiera, strukturerakrav atten ny
och lösa problem blir central i alla medborgares vardag. För attmer

måstekunna val i vardagen och detmedvetnagöra som me-var en se
förmåga ställ-ningsfullt utvecklat tilltro till sinvälja, ha att taatt egen

etik,och begrepp moral ochning, ha utvecklat värderingsgrunder om
och värdera information.kunna söka, analyserasamt sortera,

mångfald invandring ochpåskyndas ökadVidare utvecklingen mot av
Integratio-alla delar samhällslivet.internationalisering inom nära nog av

från många invandringenandra kulturer viaoch inflytandeti Europanen
uppleversamhället. Vissa människorberikar vitaliserar det svenskaoch

Förmåga till-hot.främmande eller okändadock det attettsomnya,
väl förtrogenförutsättergodogöra sig drag i andra kulturer äratt man

främmandeRespekt för det förutsättermed det kulturarvet. trygg-egna
identitet.het och tydligen egen

tillväxt ochallmänt ökadi samhälletEtt ökat kunnande settgenererar
befolk-vissautbildningsinsatser inomFörsummelsersysselsättning. av

på och tillväxt.inverkan utvecklingskulle ha negativningsgrupper en
åstadkomma eko-Målet endastutbildningspolitiken dock inteför är att

åstadkomma sysselsättningtillväxt ochVägvalet förnomisk tillväxt. att
utveckling.också hela samhällets Eninriktning förinnebär valett av

välfärdssam-förenlig medpå spetsutbildning inteensidig satsning är ett
dåförmåga. finnsutveckla sinmöjlighet Dethälle där alla att enges

utnyttjas endastmöjligheter kommerrisk kunskapssamhällets attatt av
på utbildning ochsatsningbehövs bredvälutbildad elit. ställetI enen

någon skaparinteutanför,inte lämnarkompetensutveckling somsom
utbildningsnivånbakgrund höjanågra dennaförlorare. Vi behöver mot

omfattar alla medborgare.kunskapslyftnationelltett somgenom

utbildningsklyftorLivslångt ochlärande2.1.1 stora

viktigaregod utbildning blirförändring änSamhällets snabba gör att en
gång förintedock individernaKunskapsexplosionentidigare. gör att en

kunskap och kompetensall denalla sin ungdom kan inhämta-i som-
livstid.under sinde kommer behövaatt

ochfolkbildninggammalt utbildning,Sverige sedanhar satsat
tillkomålder. 1960-taletUnder slutetkompetensutveckling i vuxen av

minstexpanderade. Ensnabbtkommunala vuxenutbildningen,den som
personalut-harkompetensutvecklinglika omfattande ägt genomrum

föregångsland vad gällerVidare Sverigebildning i företagen. är ett
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utveckling arbetsmarknadsutbildning, syftar tillav attsom genom om-
skolning bemästra strukturell arbetslöshet.

Perspektiven på livslångadet lärandet måste alla delargenomsyra av
utbildningssystemet. Det viktigt sambandenär mellan olika skol-att se
och utbildningsformer övergångenoch mellan dem underlättas.att
Grunden för livslångt lärande det självförtroendeett kommersom ur-
insikten jag har lärt mig måstelära i första handatt läggas iatt den-
obligatoriska skolan.

Grundskolan, allmän medborgarskola,är har sinasom en som en av
främsta uppgifter alla människor förutsättningar föratt ge ettunga
fullvärdigt liv. måsteEleverna fådär utbildning hög kvaliteten av som

dem beredda förgör snabbt föränderligt, kunskapsbaserat samhälle.ett
årensDe omdaning gymnasieskolan innebärsenaste den stärktsattav

allmän medborgarskola. Alla studieprogram treåriga ochärsom en
kärna alla bättre teoretisk grund för yrkesverksamhetgemensam ger en

och fortsatta studier tidigare. Praktisktän fåralla ungdomar idagtaget
väsentligt bättre grund samhällsmedborgare vad deras för-änen som

äldrar fick.
Den eftergymnasiala utbildningen individen möjligheter tillger

ytterligare specialisering och fördjupning. En fortsatt utbyggnad denav
eftergymnasiala påutbildningen siktär avgörande för tillväxt och syssel-
sättning. från såvälDet individemasär samhällets synpunktsom an-
geläget möjligheten vidare till högre utbildningatt inte begränsasatt
till vissa grupper.

Den svenska befolkningen och den svenska arbetskraften relativtär
välutbildad internationellt perspektiv. Expansionen den efter-ettur av
gymnasiala utbildningen under 1960-talet, utbyggnaden gymnasieut-av
bildningen under 1980-talet upprepade påsatsningar utbildningsamt av

har medfört delar befolkningen fått bred utbildningatt storavuxna av en
gymnasie- eller högskolenivå. kraftigaDen expansionen högsko-av

leutbildnin från slutet 1980-talet kan dessutom förväntas förbätt-garna av
situationen ytterligare.ra
Trots utbildningssatsningama har dock utbildningsklyftoma närmast

Årvuxit i och med ungdomsskolans expansion. 1995 hade cirka 27
landets befolkning mellan år,24 och 65procent eller 1,2 miljonerav

människor, kortare tvåårigutbildning än gymnasieskola. Risken ären att
lågutbildade slås från arbetsmarknadenstora det inteutgrupper om ges

goda möjligheter till fortbildning och vidareutbildning.
Vuxenutbildning riktar sig till flera olika kategorier studerande:av

De i ungdomen inte fick fullständig grundskole- eller gymnasieut-som
bildning eller lämnade skolan fullständiga betyg, deutansom som
behöver tidigare utbildning och invandrare saknar grund-repetera som
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Många också för korthakangymnasieutbildning.skole- eller vuxna
gångbar utbildning.gymnasialmått mindreeller med dagens mätt

jäm-minstvuxenutbildning viktigt intetillGoda möjligheter är ur
ekonomi desektorns försämradeoffentligaställdhetsperspektiv. Den

Eftersomminskat.arbetstillfällen däråren antaletmedförthar attsenaste
hårt.särskiltdrabbatsanställda har debland dekvinnor dominerar

möjligheternautbildningkort tidigarekvinnor med ärFramför allt för
tillmöjligheternaför stärkacentral betydelsetill vuxenutbildning attav

arbetsmarknaden.delarbete inom avannanen
eller börungdomsutbildningen varken behöverutbildning efterAll

ochkomvuxutbildningen inomdelheltidsstudier. Enske i form avav
många heltidsstudierockså på dockdeltid. Förskerinom högskolan är

möjliga alternativet.ändamålsenliga och endadet mest
uppnås snabbasti samhälletutbildningfördelningEn jämnare omav

omfattan-skaffa sig del denmöjlighet att meren avvuxengruppema ges
Kommit-till del.ungdomsgenerationeni dag kommerde utbildning som

utarbetauppdragför har ikunskapslyftnationellttén för attett vuxna
1995:67.Dirför detta.strategien

för ökadbetydelseUtbildningens2.1.2

sysselsättning

arbetsmarknadenpå den svenskaarbetslöshetenUnder 1990-talet har
Ökad ekono-beroende den allmännasysselsättningökat kraftigt. är av

rad olikautformningenställer kravochutvecklingenmiska av en
roll.viktigutbildningspolitikenbl.a.politikområden. spelarHär en

arbetsmark-aktivvalt föraSverigelång tid har vi iSedan att en
förutsättningarenskildesförbättra dentillsyftat attnadspolitik attsom

ingåtthar därför väsent-Utbildningåterkomma arbete.i ettsnabbt som
sysselsättningspolitik. Arbets-ocharbetsmarknads-ligt inslag i svensk

tidigarekaraktärår dockhar änunderlösheten genomannanensenare
orsaker.strukturellaoch hakonjunkturellt betingadmindreatt mervara

arbets-belastararbetslöshetenför den högariskfinns därförDet atten
hårt.marknadspolitiken för

såväl reguljärbred satsningfordrararbetslöshetenKampen mot en
arbetsmark-inomutbildningsinsatserkonjunkturellautbildning som

påtar sigreguljära utbildningssystemetdetnadspolitiken. Kraven att
på arbetsmark-med satsningendärmed. Parallelltökarstörreett ansvar

syssel-utbildningssystemet,det reguljärahar därförnadsutbildning av
utbildningsplatser.antalmedförstärktssättningsskäl, stort extraett
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hälften dessa anordnas inom komvux och inom hög-Knappt restenav
skolan och folkbildningen. följd detta skiljelinjen mellanEn är attav

arbetsmarknadspolitiskt motiverad utbildning och utbild-vad ärsom
ningspolitiskt motiverad utbildning blir allt det skäletAv ärsvagare. en

omställnings-tydligare ansvarsfördelning mellan reguljär utbildning och
utbildning angelägen.

längreUtvecklingen ökad kompetens handlar inte baramot om
också den kompetensutvecklingreguljär utbildning. handlarDet om som

Årmåste påför och ske arbetsplatserna.arbetsgivarna ansvarar som
personalut-1994 erhöll i genomsnitt varje sysselsatt drygt timmesen

emellertid ojämn och in-bildning vecka. Fördelningen mycketärper
funktionsinriktad.riktningen alltför ofta De har längresnävt ut-som

får anställdabildning de har kortare utbildning. Offentligtänmer som
får anställda iprivatanställda. Anställda i företag änän storamer mer
små får eller personalutbildningoch medelstora. lite ingenDe som

okvaliñcerade arbetsuppgifter och sikt tillriskerar hänvisas tillatt
arbetslöshet.

utvecklingkunskapsintensiv verksamhet leder till kravEn mer nya
specialiserade repetitiva arbets-arbetslivet. stället för starkt och oftaIav

egenkontroll krävsuppgifter och i avsaknad arbetet,över attstort sett av
sådan arbetsorganisation ställeranställda inflytande och Enges ansvar.

anställdas kunskaphelt kvalifikationer.krav medarbetarnas Denya
förmåga ställs i för-motivation och till lärandeoch kompetens, vilja,

grundläggande fortsatt utbildninggrunden. för ochHur ut-resurserna
förmår vidareutveckla deföretagen dra ochnyttjas och hur nytta av

betydelse.anställdas i den situationenkompetens är storavnya
betona ökadeforskning har allt kommitModern ekonomisk attmer

nivåerpå samhället de viktigaste faktorernakunskaper alla i som en av
6 tillbakom ekonomisk tillväxt. bilaga LU94, tillväxtför-I Näringslivets

teknikutvecklingsrådetNärings- ochkonstaterartill 2010,utsättningar
rörligtutveckling humankapitalet, mindreNUTEK, äratt av somen

stabil konkurrensfördel investe-företag och kapital, änän ger en mer
måsteviringar i det materiella kapitalet. Mycket tyder därför att

arbets-skapa komparativa fördelar framför allt vad gälleroch utnyttja
få avancerad produk-kraftens utbildning och kompetens för att en mer

tillgåarbetskraften inte finns riskention. Om den bättre utbildade äratt
produktionen flyttas till länder därtillväxten hämmas och attstor att

efterfrågan.arbetskraftsutbudet bättre motsvarar
Många idag har arbets-de yrken vi känner definieratssom genomav

försvinner iorganisationen i det moderna industrisamhållet. Dessa nu
får innehåll. Vilka och arbets-snabb takt eller förändrat yrkenett nya

alltföruppgifter formas i informationssamhälletkommer ännuärattsom
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Äventidigt med säkerhet. utvecklingen det framtidaavgöraatt om av
arbetslivet vårpräglas osäkerhet enda möjlighet förberedaär attav oss

öka vårlärandet och förmåga.utvecklande situationI dennaatt är
förändringsberedskap och goda grundläggande allmänteoretiska och
kommunikativa färdigheter central betydelse.av

gårAndelen vidare till eftergymnasiala studier lägre iärunga som
Sverige i del andra jämförbara industriländer.än Om Sverige skallen
kunna hävda sig i den internationella konkurrensen måste den andelen
öka. framtidaDet behovet bådevälutbildad arbetskraft förutsätter attav
antalet ungdomar ökar kort efter gårgymnasieskolan vidare tillsom
fortsatt utbildning och ökade gåmöjligheter för igenomatt attges vuxna
grundläggande högskoleutbildning. Om andelen studerande i eftergym-
nasial utbildning skall kunna öka krävs rekryteras.kanatt nya grupper
Detta inte minst åren,angeläget under de dåär de ungdoms-närmaste
kullar lämnar måstegymnasieskolan minskar i storlek. Fler därförsom
skaffa sig relevant högskoleförberedande utbildning för det skallatt
finnas tillräckligt rekryteringsunderlag för den eftergymnasialaett stort
utbildningen. uppnåMöjligheten ökad rekrytering till utbildningatt en

beroende flertal faktorer arbetsmarknadssituationenär ochett t.ex.av
hur enskilda människor bedömmer avkastningen utbildning. Enav
förutsättning fortgåendeför utbildningssatsning skall lyckas ochatt en

innebära de med behov utbildningäven rekryteras, dockstörst äratt av
studiesociala villkor kan erbjudas.att gynnsamma

Några mått på2.1.3 utmaningens omfattning

några måttI det följande utgångslägevisas belyser Sveriges vadsom
gäller utbildningsnivå.befolkningens Utförligare data utbildnings-om

kompetensnivåoch har nyligen i Arbetsmarknadspolitiskapresenterats
kommitténs slutbetänkande SOU 1996:34 ktiv arbetsm arknadspolitikA
och Kunskapslyftskommitténs delbetänkande SOU 1996:27 En strategi
för kunskapslyft och livslångt lärande.

tvåUnder de decennierna har utbildningsnivån i Sverige höjtssenaste
kraftigt. åldern år årEn tredjedel befolkningen i 20-59 hade 1970av
gymnasie- eller högskoleutbildning. tvåResterande tredjedelar hade
folkskola, realskola, grundskola eller motsvarande högsta utbild-som
ning. förhållandetbörjan TvåI 1990-talet det omvända. tredjedelarärav

befolkningen åldern åri 20-64 har gymnasie- eller högskoleutbild-av
ning medan tredjedel har kortare utbildning Figur 2.1.en
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Figur 2.1 Andelen befolkningen utbildningsnivå åldernmed viss i 20-64av
1970",år 1990 och 1993

Procent
60

50

Eflergymnasial40
GymnasiumE

30- F0lk-.real-ochI
grundskola
UppgiftsaknasE

År
1970

" Endast20-59 dr 1970.
Källa: Trender och Prognoser; Prognosinstitutet, SCB 1995.

gymnasieutbildade ökat många fort-Trots andelen detäratt som
frånfarande saknar gymnasieutbildning. Av Statskontoretrapporten

framgår år ellerdrygt 900 000 människor 1994 hade folkskolaatt
grundskola tabellhögsta utbildning 2.1som

Tabell 2.1. individer med folk- och grundskoleutbildning högstaAntalet som
årutbildning, 20-54 1994.

Ålder Antal

20 24 80 000-
190 00025 34-
266 70035 44-
391 90045 54-

600Totalt 928

Källa. Statskontoret. 1995:3 saknar kompetens kärnämnenVuxna i vissasom
på gymnasienivå unskapslyftskommitténs betänkande SOUse Käven
1996:27.
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alternativaVid reguljära skolväsendet spelar de s.k.sidan det ut-om
Med alternativa utbildningsvägarbildningsvägama roll.stor avsesen

arbetsmarknadsutbildning,komvux, korrespondensinstitut,folkhögskola,
dem medstudieförbund och privata skolor. Blandpersonalutbildning,

finnasformella utbildning kan detgund- och folkskola högstasom
utbildning.många på skaffat sig ytterligare Iinformella sättsom mer

SOU 1993:85 till högreutbildning. Social snedrekryteringochUrsprung
alternativaomfattningen de s.k.finns uppgifter belyserstudier, avsom
1990-taletssvenskar vidutbildningsvägarna tabell 2.2. Antalet som

utbildnings-erhållit dessa alternativabörjan sin utbildning viahögsta
mellan 500 000 och 900 000uppskattas där tillvägar personer.

årsom högsta1991 hämtade sin18-75Tabell 2.2. Procentuell andel personer,
utbildningsnivå från utbildningstyper. Deolika skolfonner och

består minstutbildningutbildningsvägamaalternativa om sexav
månader, enbart räknats.för komvux har examen

KvinnorUtbildningsnivå/-form Alla Män
17,415,416,4Universitet
22,324,9 27,5Gymnasium
16,613,915,3Yrkesskolor

Grundskola 32,027,729,8
skolvägarz 13,6 15,5 11,7Alt.

100,0100,0 100,0Totalt

folkskolaI Real-,grund- och
privata/övarbetsmarknadxutbildning,intemutbildning, riga2 Folkhögskolakorrerpondenxinstitut,

skolor komvuxsamt
till högreSocial snedrekryteringoch utbildning.1993:85,Källa: SOU Ursprung

1996:27.betänkande SOUKunskapslyftskommitténsstudier se även

utgångsläge hyggligtgenomsnittligaSverigesInternationellt ärsett
jämförbaratabell 2.3. I flera andraOECD-länderjämfört med andra

dockkonkurrentländer harviktigastefrämst Sverigesländer en--
Även vad gällergymnasieutbildning.minstandel befolkningenstörre av

länderhögskoleutbildade uppvisar dessaeftergymnasialt utbildade och
andelar.större
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efteråri 22 länder64befolkningen 25fördelningProcentuellTabell 2.3. av -
utbildningsnivå år 1992.högsta

TotaltEftergymn. Hög-Grund- Gymn-Land
ej skole-asial utb.skole-

högskole- utb.utb.utb.
utb.

100246 53 7USA 1
10021Nederländerna 42 37 -
10016925 50Japan
10026 1530Kanada 29
1006 1340Danmark 4 1
1001230 11Australien 47
1003 1254 12Norge 1
10046 12 12Sverige 30
10060 10 1218Tyskland
10013 1133Zeeland 43Nya
1008 1149Storbritannien 32
1008 1043Finland 39
1006 1036Frankrike 48
1003 1066 21Grekland
1001031077Spanien
10091125Belgien 55
OO8 192558Irland

10081360Schweiz 19
Österrike 10076132 -

6 10022Italien 72 -
1002 586 7Portugal
1005986Turkiet -

1008 1136Medelvärde 45

1995.GlanceEducationKälla: OECD, at a

kon-kanarbetskraften,utbildningsnivån denhostillSer yngreman
jäm-högskoleutbildadeandellägrebetydligtSverige harattstateras en

århade25-34-åringamaBlandkonkurrentländer.viktigaandrafört med
kvinnornatiooch procentelva männenendast1991 avprocent av
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genomgått minst treårig högskoleutbildning. I alla de nordiskaen tre
grannländema låg motsvarande andelar mellan 20-25 likaså iprocent,
USA, Frankrike och Kanada. I Japan, Storbritannien och Tyskland var
andelen 14-16 Education Glance 1995.procent at a

Den demografiska utvecklingen talar för ökning antaletatt en av
högskoleutbildade måstei Sverige bådeske ökninggenom en av an-
delen årskulli varje och antalet påbörjar högskoleut-unga vuxna, som
bildning. Ungdomskullarna har minskat i storlek och fortsätter min-att
ska någraunder år framåt. Figur 2.2.

utvecklingFigur 2.2. Ungdomskullamas år 1980-1996 år 1997-samt prognos
2012. Genomsnitt 24-åringen.19 tillav
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ÅKälla: för universitet och högskolor. Högskoleverketsrsrappon rapportserie
1996:8 R.
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förutbildningsnivå riskenochmellansambandetSlutligen kan ar-
tabell 2.4.betslöshet illustreras genom

andel ochlångtidsarbetslösa, procentuellUtbildningsnivån för2.4.Tabell
är 1994antal,

Utbildningsnivå Andel Antal
Grundskola 39 157 000
Yrkesgymnasium 191 00044
Allmänt gymnasium 6007 31
Högskola 10 50 600

Totalt 100 430 200

tillBilagatillväxt och sysselsättning.för1995, FörutsättningarKälla: NUTEK
1996:34betänkande, SOUkommitténsrbetsmarknadspolitiskaA

rollStudiestödets2.1.4

för in-livsvillkorleder till bättreutbildningVår utgångspunkt är att
till-sökasamhällesdemokratiskt strävandet attdivider. Därför är ett

också betydel-Utbildningutbildningsbehov. ärgodose medborgarnas en
välfärd.ochutvecklingekonomiskasamhällessefull drivkraft bakom ett

tillgodo-medel förviktigtskälbör dessa attStudiestödet ettsomsesav
behovsamhälletsönskemål utbildning och ut-de enskildas avomse

delviktigordmed andraStudiestödetmedborgare. ärbildade aven
utbildningspolitiken.

tillsamhälletbåde enskilde ochdenutbildning kommerNyttan av
godaerbjudaför samhälletskälfinns starkadetdel. följer attDärav att

möjligheterfaktiskaskallenskilde attför denvillkorekonomiska att ges
delssiggrundarstudiestödstatligtförgenomgå Motivenutbildning. ett

ekonomis-skallindividenrättviseargumentindividuellt oavsettett -
förutsättningarekonomiskaförhållandengeografiskasociala ellerka, ges

samhället harhela nyttastudier, delsbedriva argument attettatt om
tillmöjligheterreelladärför börutvecklas ochindividerallaatt gesav

utbildning.
beslutpåverkar individensmånga faktorernaturligtvisDet är omsom

förkunskaper,enskildesdensådana faktorerExempel ärstudier.
arbets-bedömningenskildesoch denurvalsreglerochbehörighets- av

Uppgiften förgenomgången utbildning.efter stu-marknadssituationen
Ambitionen ärekonomiska studiehinder. attundanröjadiestödet är att
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stödet såskall utformat det fungerar verksamt rekryterande.attvara
Härutöver bör stödet såutformas det bidrar till studierna kanatt att

sågenomföras effektivt och väl möjligt.som
När det gäller rekryteringsfunktionen kan tvåtala målnivåer.man om

Stödet bör dels såkonstruerat det generellt bidrar till högtattvara ett
deltagande i utbildning bland medborgarna. Vi kan här tala ettom
generellt rekryteringsmål. Med den utbildningsvolymstora ärsom
nödvändig, det knappast ändamålsenligtär eller praktiskt möjligtens
med studiefinansieringssystem inte innehållerett betydandeettsom
inslag statliga garantier och subventioner.av

Men det finns också selektivt rekryteringsmål. Det handlarett attom
studiestödet öka andelen frånstuderande vissa samhällsgrupper.genom

Innebörden det selektiva rekryteringsmålet alltså stödet börär haav att
utjämnande verkan, d.v.s. minska betydelsen skillnader i ekono-en av

miska, sociala och geografiska förhållanden för deltagande i utbildning.
Ökad social rättvisa mellan olika samhällsgrupper liksom mellan-
kvinnor och därför viktigt målmän är söka tillgodose vidett att-
utformningen studiestödet.av

Utbildning ocksåkan del välfärden. Det betyder attses som en av
utbildningsresursemas fördelning mellan individer påverkar den totala
fördelningen välfärd i samhället. Särskilt i skede med snabbaettav
förändringar får utbildning viktig fördelningspolitisk Frånroll. deten
perspektivet det avgörandeär studiestödet utformas såatt att grupper
med utbildningsbehov prioriteras.störst Ett viktigt mål därförär att
studiestödet så det medverkar till rekrytera dem medatt attavpassas
kort tidigare utbildning.

Studiestödssystemet betydelsefullt jämställdhetssynpunkt.är Flerur
kvinnor uppbär studiestöd.än såvälmän Det gäller vuxenstudiestöden

studiemedel. Många kvinnor riskerar fådock möjlighetersämresom att
återbetala studielån lägre inkomster jämfört med vilket berormän,g.a.

generellt lägre årlöner, färre med förvärvsarbetesett och deltids-mer
arbete. Det finns fortfarande tydlig uppdelning i kvinnodomineradeen
låglöneyrken och manligt dominerade höglöneyrken. Kvinnors generellt

lägre inkomster medför ocksåsett dominerar kraftigtmän i denatt
idag erhåller de högsta beloppen i de inkomstrelateradegrupp som

vuxenstudiestöden. Om de nuvarande vuxenstudiestöden bidrar till ökad
jämställdhet kan ifrågasättas.därför

Ur samhällelig synvinkel det,är nämnts, nödvändigt enskildaattsom
individer utbildar sig, inte minst för arbetsmarknaden därigenomatt
förses efterfrågadmed arbetskraft. Ur samhällsekonomiskt perspektivett
bör alltså studiestödet bidra efterfrågantill på utbildning bland med-att
borgarna tillräckligt hög.är Utbildning medför självklart materiellaäven
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enskildesdenförbättrasGenomsnittligtindividen. settfördelar för
synnerhetiutbildningSatsningenutbildning.inkomster genom -

individuell investe-måttvisstdärförinnehållerutbildning etthögre av-
tidigareinkomstskillnaderpå dedock vartyderMycket attring. som

minskat seandraoch t.ex.akademikergrupperpåtagliga mellan grupper
högskoleutbildade. Jäm-1995:6 förInkomstPrognosinstitutets rapport

inkomst-olikamellanspridningEn1990. stor1970 ochmellanförelse
högskoleutbildningmedgradhögre inomåterfinns i alltlägen gruppen

F 1bilagaIlångtidsarbetslösa.ochförvärvsarbetandeockså mellanmen
avslutadeftergenomsnittliga inkomstendenjämförelseåterfinns aven
visarJämförelsenår 1990. attår och1970mellanhögskoleutbildning
yrkesin-delinombetydligtminskatårsinkomstengenomsnittligaden en

riktningar.
ungdomsskolanpå studier efter ettsatsninginnebärindividenFör en

lederUtbildningalla.förgivenStudieframgång inteärrisktagande.
Samti-önskat.det arbeteellerinkomstertill högrealltidheller inte man

sigskaffarmöjligtmångasåberoendesamhället attdigt somär av
medföraskallinteindividenförriskernautbildning. Förkvalificerad att

dedelpåta sigmåste samhälletutbildningfrånavstår avmånga enatt
så deutformasbörStudiestödet attstudier.medriskernaekonomiska

Detriskerna.därmedochkostnadernadelarochstuderande staten
denföralltid harindividen ett egnaunderstrykasdock ansvarbör att

kanutbildningkompetensutvecklingIngenkunskapsutvecklingen. genom
ellerarbeteochtidinsatsenskildesdenske egenavengagemang,utan

uppoffringar.ekonomiskautan
intestudiefinansieringen motsäger attförhuvudansvaretstatligaDet

studiefinansi-andra formerbehövaskanStudiestödetvid sidan avdet av
underdiskuteratsharkompetenskonton senaret.ex.Olika slagsering.

skallanställdaocharbetsgivarevaritfallvissaiInnebörden har atttid.
andraellerfackligamedverkanmedeventuelltpå finansieringen,dela av

etable-diskuteratsslagdetkompetenskontonorganisationer. Att somav
bedöma,så vi kanvitt attförutsätter,omfattningutbreddnågoniras

dessahuravtal kommer överensarbetsmarknadens omparter genom
kunnaundantagsvisdock endastlärKompetenskontonskall byggas upp.

därför inte ersätta ettoch kanstudierflerårigaföranvändbaravara
komplement.betydelsefulltnaturligtvis utgöra ettstudiestöd,statligt men

kom-behovharde störstrisk förvissemellertid att avfinnsDet som
konto-tillräckligahakommermånga fall inteiutbildning attpletterande

destostudierna. Inteangelägnadefinansierakunnabehållningar för att
förrollviktigspelaslagethärdetkompetenskontonkanmindre enav

dock inteharVimånga yrkesverksamma.förvidareutbildningochfort-
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uppfattat vårt uppdrag närmare utveckla förslagattsom hur kompe-om
tenskonton skall kunna upprättas.

2.1.5 Den sociala snedrekryteringen till högre studier

Av direktiven framgår utredningen har tillatt uppgift särskiltatt upp-
märksamma studiestödets betydelse för motverka social snedrekryte-att
ring till högre studier. Utgångspunkten för utredningens överväganden

den sociala snedrekryteringenom utgörs Robert Erikson och Jan Oav
Jonssons utredning SOU 1993:85 "Ursprung och utbildning. Social
snedrekrytering till högre studier". Där resultatenpresenteras av en
ingående studie den sociala snedrekryteringens omfattning orsakerom
och förändring tid. I delbetänkandeöver frånett utredning SOUsamma
1992:122 "Social bakgrund. Studiestöd och övergång till högre studier"
redogör Sven-Eric Reuterberg och Allan Svensson för studiemedelssys-

betydelse förtemets rekryteringen till högre utbildning och för min-att
ska den sociala snedrekryteringen. En del utredningarnas resultatav
återges kortfattat i Bilaga D.

Den sociala snedrekryteringen till högre studier allvarligtär ett
samhällsproblem. Huvudskälen till detta ligger dels i den individuella
orättvisa ligger i barns livschanser tillatt del beror påsom destor
sociala omständigheter till vilka de föds, dels i den sociala snedrek-att
ryteringen innebär betydande effektivitetsförluster för samhället genom

alla begåvningar inteatt kommer till sin Härutöverrätt. det betydelse-är
fullt det bland de högutbildade,att ofta intar ledande positionersom
inom olika delar samhällslivet, finns människor med olika socialav
bakgrund och därmed kunskapstörre och förståelse villkoren förom
befolkningen i stort.

Orättvisan betydandeär med tanke på de positiva effekter högreen
utbildningsnivå genomsnittligt för med sig för individen.sett Utbildning
främjar personlig utveckling och ökar möjligheterna delta i samhälls-att
livet. Högre utbildning ocksåhar betydelse för individen arbetsmark-
naden. I genomsnitt har utbildning positiv effekt individens in-en
komster och brukar i allmänhet leda tilläven arbetsförhål-gynnsammare
landen i form friare och utvecklande arbetsuppgifterav störremer samt
inflytande över arbetet. Generellt är arbetslöshetsriskernaävensett
markant mindre högre utbildning individen erhållit.

Ett de främsta motiven bakom studiestödets tillkomstav har därför
varit undanröja ekonomiskaatt studiehinder och därigenom reellage
möjligheter till utbildning för ekonomisktäven isvagare grupper sam-
hället och från studieovana hemmiljöer. De undersökningargrupper som
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tillbidragitstudiestödet harårens tyderloppundergjorts att en
medmellanutbildningsmöjlighetergällervadsocial utjämning grupper

olika sociala ursprung.

sociala snedrekryteringendenminskaMöjligheterna att

denminskautbildningspolitiken ytterligareMöjligheterna att genom
sighänförpå förstafyra Denskekan vägar.snedrekryteringensociala

skolan.ilyckasbetydelse för hur barnenbakgrundenstill den sociala
Utredningenbetydelse.skolaochförskolaihar arbetetHär stor om

1994:45 Grunden förbetänkande SOUskolgång i sittpekarförlängd
kommertidigare barnenförmycket talar attlivslångt lärande att

förutsätt-desto bättreverksamhet ärpedagogisksystematiskmed i en
iOckså arbetsformernai skolarbetet.lyckasskallför deningarna att

varje barnskanvälbetydelse för hur mötaharförskola och skola man
livslångt lärande.förgrundendärmed läggaochindividuella behov ett

grundskolanhelaiförändrat arbetssättochtidigare skolstartEn ett
deninflytandedetsannolikt begränsautredningsmannen,skulle, enligt

yrkesval.studie- ochpå ungdomarsbakgrunden harsociala
studie-spelarutbildningsval. HärungdomarshandlarandraDen om

såvillkorekonomiskatillräckligt braerbjudastödet roll attgenomen
frånavskräckslåga inteinkomstermedfrån familjerungdomaratt

undersökning,från Erikson/Jonssonsviktigaste slutsatsenstudier. Den
dockundersökningar,internationella är attochsvenskaandraliksom

ide delastidigareochutbildningväljerbarntidigare grupperupp
snedrek-socialadenblirdestoinriktning, störreteoretiskmed olika

ryteringen.
Erik-dimensionering.utbildningssystemetshandlartredjeDen om
tycksomständighetervissaunderexpansionson/Jonsson att enmenar

dimen-ökadslutsatsutjämning. Deras ärsocialtill attledakunna enen
minska denskulletroligenSverigeihögskoleplatserantaletsionering av

något.snedrekryteringensociala
Eriksson/Jonssonsroll.VuxenutbildningenshandlarfjärdeDen om

vilketutbildningsvägama,alternativapå s.k.depekarresultat avseratt
komvux oftareutnyttjas relativtfolkhögskolor,och settbl.a. personerav

till hög-sällanövergår relativtförhållanden,från studievanamindre men
harutbildningsvägamaalternativadeSlutsatsenskoleutbildning. är att

socialtjämnarelandet blivitiutbildningentotaladenresulterat i att
Eriksson/Jonssonframstår således för vuxenut-klart attfördelad. Det

tillsnedrekryteringensocialadenmotverkaviktig förbildningen är att
osäkertmedan dethögskolan, ärutbildningsnivåema under ommer
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vuxenutbildningen åstadkommakan frånvuxenstuderande studieovanatt
gårmiljö vidare till högskolan i ökad utsträckning. Oavsett detta kan

vuxenutbildningen leda till studievanaantas större etableras iatt en
familjer där det tidigare saknats och därigenom bidra till minskaden
social snedrekrytering i generation.nästa

Studiestödets möjligheter och begränsningar

Den forskning bedrivits betydelsen social bakgrund försom om av
övergång till högre utbildning visar tydligt sambanden komplicera-äratt
de. åtgärder,Politiska förändringar studiestödet, kan knap-t.ex.som av

komma till med ellerpast rätta minska snedrekryte-avsevärtensamma
ringen. innebärDet inte studiestödet effekt förär den socialaatt utan
snedrekryteringen, alla resultat talar för studiestödet inte kanattmen
upphäva betydelsen social bakgrund övergångför till högre studier.av
Studiestödet faktor bland fleraär kan bidra tillsnarare atten som
motverka den sociala snedrekryteringen.

Det troligt ekonomisktär stöd möjliggör låg förväntadatt som en
skuldsättning för den enskilde, har positiv effekt för minskaatten
snedrekryteringen. Oviljan studieskulder frånblandmot stora grupper
studieovan hemmiljö tyder detta. Det dock svårtär huravgöraatt

måstesubvention för studiestödet påstor skall ha effektstatens attvara
den sociala rekryteringen. vårEnligt mening det sannolikt effektenär att

studiebidragets storlek successivt avtagande. nivåär Upp till vissav en
påverkar bidragets storlek påtagligt,snedrekryteringen däreftermen

effekten allt bidrag. Nuvarandeavtar större situation medettav en
socialt betingad motvilja studieskulder det befogatgörmot stora att anta

höjning bidragsdelen i studiemedlenatt skulle ha viss effekt.en av
Förutom bidragets nivå måste den nivån påtotala studiestödet vara

tillräcklig för inte öka beroendet andra ñnansieringskällor,att av som
förvärvsarbete vid sidan studierna eller frånt.ex. ekonomiskt stödav

föräldrar. Vid sidan det rekryteringshinder lågtför totalbe-ettom som
lopp i sig innebär ocksåkan det medföra mindre effektiva studier och

Ävendärmed ökad risk för studiemisslyckande. ökad risk företten en
studiemisslyckande kan förväntas leda till ökad snedrekrytering.

Studiestödssystemets konstruktion påverkari övrigt förmodligen
också snedrekryteringen. Här dock kunskapsläget bristfälligt,är eftersom
den studiesociala forskningen inte kan heltäckande bild effek-ge en av

alla olika förändringarten tänkbara. I det följande kommerärav som
utredningen föreslå återbetalningsnabbare studielånent.ex. att änen av

i nuvarande studiestödssystem. Anledningen främst framtidadeär stora
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uppståriskerar för Omavskrivningskostnader att staten.som annars
någon på socialaåterbetalningskrav inverkan denharskärpta större

vid kon-svårt Vägledande för utredningenrekryteringen avgöra.är att
återbetalningssystem, konstruktionenliksom vidstruktionen nyttettav

mån ini görligaste byggai övrigt, har dock varitstudiestödet attav
enskildeför minska dengarantier itrygghetsregler och attsystemet

risktagande med högre studier.studiestödstagarens

Selektivt studiestöd

övergång studierhögrebakgrund och tillutredningarna socialI om
resultatbåde Reuterberg/Svensson framkommerErikson/Jonsson och

hastudiemedelssystemets skulle kunnagenerellatyder detatt ensom
på Reuterberg och Svenssonssociala rekryteringen.dubbel inverkan den

bland defödda 1963 visadegymnasisterundersökning attgruppenav
studiemed-relativt höga skolbetyg verkarstudiemedelsrekryterade med
låga betygstudiemedelsrekryterade relativtmedutjämnande. Blandlen
låga betygfrämst elever medförhållandet detdock Där ärär motsatt.

studiemedelsrekrytera-de varitfrån uppgivithögre socialgrupper attsom
försiktighet,skäl bör tolkas medflerade. dessa resultatTrots storatt av

exempelvisstudiestödså selektivtleder de tankarna till ettatt genom-
från -i högrestudietraditionstuderade hemhögre bidragsdel till utanen

sociala selektionen.grad skulle minska den
medstudiestöd. Attmed selektivtdockProblemen är ettstora en

från studietra-studerande hemstödet tillrelativt precision riktahög utan
Någon föräldrarssvårgenomförbart. urvalsgrunddition änär annan
både administrativaprincipiella ochbetänkligekonomi förefaller av

bedömningaromfattande kontroller ochskulle krävaskäl, eftersom detta
måttdockFöräldraekonomigodtyckliga.riskerar bli är ettattsom

förmögenhet inteTaxerad inkomst ochbrister. ärförenat med klara ett
förhållanden. framförmått ekonomiska Menverkligahelt säkerställt

mått påförhållanden studievananinte tillförlitligtekonomiskaallt är ett
pekarsnedrekryteringenden socialahemmiljön. Forskningeni attom

ekonomi.utbildningsnivå betydelsefull föräldrarsföräldrars är änmer
mångamedbehäftatskulle selektivtSammantaget systemett vara

kontroll- ochomfattandeskulle kräva pröv-oönskade effekter. Det en
eller tillinbjuda till missbruk och fuskskulleningsapparat. Det myt-

åtnjutandesådant. skulle komma iinte "rätt" individerbildning Omom
legitimitetförmånligare skulle allmännadet stödet även systemetsav

också bliriskeraskulle stödet kunnaundergrävas. vissa formerI att
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socialt stigmatiserande. påUtredningen har dessa grunder avvisat en
sådan selektiv utformning studiestödet.av

2.2 Centrala problem i nuvarande system

2.2.1 Ett splittrat studiestöd

Ett grundläggande problem i dagens studiestöd mångasplittringenär
olika studiestödsformer. framförDet allt grundskole-är och gym-
nasieskolenivå påbristen enhetlighet uppenbar. finnsDet förärsom
närvarande fyra olika studiestödsformer skolnivån tillgängligaärsom
för utbildningar och i ocksåutsträckning för stude-storsamma samma
randegrupper.

Särskilt tillkomvuxenstudiestöd 1975 förux möjliggöra studi-sv att
för etablerade i arbetslivet ochär ledigt för studi-tarer vuxna som som
Särskilt vuxenstudiestäd för arbetslösa tillkom och1982 harsvuxaer.

i samband med lågkonjunkturenden fått betydande omfatt-senaste en
ning. tillUtbildningsbidrag dem Arbetsmarknadsverketges som genom
bereds möjlighet delta i utbildning. Stödets totalbelopp för dessaatt tre
stöd bidrag efter lån uppgårskatt plus till belopp densamma som
studerandes A-kassenivå såefter skatt. För samtliga stude-gott som

pårande högskolenivå lämnas Studiemedel vanligstudiemedel. är en
studiestödsform på skolnivå.även

framgåttSom såkapitel 1 gäller olika regler för de fyra formernaav
studiestöd. Kvalifikationskraven olika och totalbelopp och bidrag-ärav

sandelar varierar. Dessutom skiljer de sig ålders-beträffande bl.a.
regler, regler för den längsta tid kanstöd lämnas, inkomstprövning,som
utbetalningsregler nivåStödens och framgårantal stödtagarem.m. av
tabell 2.5.
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Tabell 2.5. Varierande årstotalbelopp och bidragsandelari 1996 studiestöd
läsåret på skolnivå.antalet stödtagare 1994/95samt

Studiestöd Totalbelopp efter Andel bidrag Antal med bidrag
skatt tabell 30, i i reguljär skol-procent

månadkr/ utbildning el.
min. min. 1994/95motsv.max. max.

Studiemedel 7 059 7 059 27,8 27,8 49 300
Svux 3 600 8 568 36,2 67,1 15 800
Svuxa 3 600 8 568 66,4 67,1 59 500

8002Utbildningsbidrag 6003 8 568 100,0 100,0 11

Beskattas inte
2 Omfattar i utbildningstuderande reguljär dock i upphandladstuderande

utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet

förhållandenAndra värdet de olika stödformemagör attsom av
varierar för den enskilde skillnader i regler semesterlönegrundan-är om

studielån påde tid, möjligheter till avskrivning vid fortsatta studierav
högskolenivå, studielånavskrivning vid sjukdom, tillmöjligheternaav
olika former tilläggav m.m.

förmånligaUtbildningsbidrag tänkt den studiefi-är att mestvara
nansieringsformen följt vuxenstudiestöden studiemedel.och sist Detav

också förhåller Såpåutbredd föreställning det sig detär ärsättet.atten
det mångadock inte alltid. fall visserligen utbildningsbidrag ochI är

förmånligarevuxenstudiestöd studiemedel. förändradeMen deän genom
nivåndagpenningbelopp följt sänkningarna arbetslöshetsför-isom av av

säkringen under 1990-talet denoch höjning totalbelopp och bidrags-av
årsdel i studiemedel gjordes 1989 reform, kan studiemedelsom genom

för antal studerande betydligt högre de in-totalbelopp änett stort ge
komstrelaterade stöden.

Många lågvuxenstuderande tidigare därförmed inkomst väljer
studiemedel med högre totalbelopp och lägre bidrag, framförett ett
vuxenstudiestöd med lägre totalbelopp och högre bidrag. delEnett ett

förvånadestuderande beviljats vuxenstudiestöd blir denärsom upp-
fårtäcker de lägre stödbelopp vad studiemedel. För-iänatt som ges

våningen förståelig påmed tanke utbildningsbidrag ochär att vuxenstu-
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förmånligt stöd, medandiestöd avseddaär ransoneratatt ett mervara
Vidstuderande.rättighet för i princip allagenerellstudiemedel är en

successivt skullestödettankenvuxenstudiestödets införande attvar
årspå förvärvs-fyraså princip uppfyllde kravetibyggas allaattut som

varithar dock ständigtfå stöd. Bristenarbete skulle ettresurser
sådan utbyggnad.hinder för en

rätttsför-tillstudiestödet riskerar ledasamordning iBristen att
detolika regelsystemenstuderande. De gör ärluster för enskilda att

förstå valetkonsekvensernasvårt överblicka ochför den enskilde att av
fårstuderandeinte ovanligtdärförstudiestödsform. Det ettär att enav

till.förmånligt harvad han eller hon rättmindrestudiestöd änärsom
skäl föröverskådlighet vägandepå ochenkelhetBristen är ett tungt en

studiestödssystemet.revidering av
betydande,kanolika stödformemamellan deSkillnaderna vara

harobetydliga.studerande Dettamellan deskillnaderna ärsamtidigt som
därförstuderande. Rättviseaspektende ärorättvistofta upplevts avsom

förändringskäl förviktigtytterligare systemet.ett aven
Även utbildningbehovdem medrekryteramöjligheten störstatt av

gårförmånliga stödetstudiestödet. Detförsvåras splittradedet mestav
problemendedet. Ett ärbäst behöveralltid till dem störstainte avsom

mindrelåga kanlågutbildade inkomstermed ta etttvungna attatt vara
studier. Defå möjliggörtotalbeloppförmånligt stöd för ettatt somsom

långvarig skuldsättningmånga fallmed idetväljer studera göratt en
avstår frånmånga studierockså förriskfinnsföljd. Det att somensom

minstnå inteökad rekryteringlånedel. Förinnebär hög att avenen -
studiestödetbehöverutbildninglåginkomsttagare kort tidigaremed -

förändras.
onödi-ochadministrativa problemmedförstudiestödetsplittradeDet

i formbelastningdet kraftiginnebärCSNmerkostnader. För avenga
ansökerstuderandevanligtrådgivning. Detinformation och är att omen

stödform. DettaMånga byter dessutomstuderandeflera stöd samtidigt.
stödmedvetnaefterhand blivitdelvis de annatberor ettattatt om

orsak detotalbelopp. ärhögre Enbidrag ellerantingen högre annanger
medan övrigautbetalas i förskottStudiemedelolika utbetalningssätten.

stödbehovistuderandeefterskott.utbetalas i En ärstöd stort avsom
bytaterminenunderstudiemedel förutnyttjakan därför först att senare

stödform.
skolnivå,på komvux,dvs. främstutbildningsanordnarnaFör gym-

admini-enhetlighetbristenmedförfolkhögskolor,nasieskolor och
informeraför skolanuppgiftblir oftastrativt merarbete. Det även atten

Även påkravenolika stödformer.valet mellanvägleda eleverna ioch
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stödformema, ytterligarestudieaktivitet skiljer sig mellan vilket ställer
påkrav utbildningsanordnama.

förhållande arbetslösa utbildningStudiestödets till behöver är ettsom
påproblem. initiativ söker sig till utbildningsa-Denannat egetsom en

skaffa gymnasiekompetens, skall sökanordnare för sigatt t.ex. en
frånstudiestöd den enskilde istället arbetsförmedlingenCSN. Om av

utbildningsväsendet,anvisas arbetsmarknadsutbildning i det reguljära
ofta bättre stödformer. Tilllämnas utbildningsbidrag övrigaär änsom

kvalificerar utbildningsbidrag tillskillnad dessutommot nyasvuxa
arbetslöshetsförsäkringen, under förutsättningersättningsdagar i att

såledespågår förutbildningen viss tid. finns visst incitamentDet attett
på arbetsförmed-den enskilde skall bli anvisad utbildningvänta att av

utsträckningarbetsförmedlingarna ökadlingen. Till saken hör iatt
dåmånga Samman-hänvisar arbetslösa till CSN, beviljarsom svuxa.

förmånliga gåralltid tillbidrar till det stödet intedettataget att mest
dem behov det.har störstsom av

till stöd för utbildningarReglerna för bara kortarätt ensvuxa ger
två till sintillkom i början 1980-talet ocheller terminer. Svuxa ärav

låga Stödetkonstruktion till den tidens arbetslöshet. äravpassat upp-
arbetsmarknadspoliti-byggt efter princip andra delar deavsamma som

så återföra tillmöjligt den arbetslösetiska stöden, nämligen fortatt som
arbetsmarknadssitu-Med den nuvarandeden ordinarie arbetsmarknaden.

tydligt behov längre kompetens-ationen med hög arbetslöshet och ett av
kunskaper ochenskilde grundläggandegivande utbildningar densom ger

få tids-denfärdigheter därmed bättre förutsättningar arbete,och äratt
ändamålsenlig.knappastmässiga begränsningen i svuxa

många olika stödformema lederskillnaderna mellan deDe samman-
såväl utbildningsa-de studerande författningsvis till problem för som

helastudiestödet.nordnarna och för administrationen Dessutom görav
effektivt förstödet inte fungerarsamhället förlust attatten genom

målet behovutbildningspolitiska de meduppfylla det störst ut-att av
sin kompetens. Enbildning bästa förutsättningarna stärkaskall de attges

förförutsättningarnahuvuduppgifter därför utredautredningens är attav
sammanhållet tidigarestudiestöd prioriterar dem med kortett mer som

utbildning.

måluppfyllelse2.2.2 Studiestödets

målsättningen undan-för studiestödet det skallDen övergripande är att
såröja studiehinder och möjligt för bredaekonomiska göra grupper som

råder dethellermöjligt bedriva studier. ingen tvekanDet attatt om
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genomgårtill människorväsentligt bidrarnuvarande studiestödet att
Målet rekryterande uppfylls istudiestödet skall fungerautbildning. att

de samladeLikväl finns det anledningutsträckning. överattstor se om
rekryteringsef-kan användasstudiestödsresursema sätt görett attsom

påföregående enhet-har bristenfekten förbättras. detytterligare I t.ex.
behandlats.lighet nuvarande studiestödeti det

övergångrekryteringseffekt förstudiemedelssystemetsnuvarandeDet
forskarnabehandlats i flertaltill högskolestudier har ett rapporter av

enligtStudiemedlenoch Allan Svensson.Sven-Erik Reuterberg är,
påverkarbland flera andraviktig faktordessa undersökningar, somen

genomgå Svensson/-högskoleutbildning.benägenhetmänniskors att
generell rekryte-har betydandestudiemedlenReuterberg visar att en

ökat under den tidringseffekt och denna dessutom systemetatt som
studiestödetsresultat vad gällerfunnits. Reuterberg och Svenssons
snedrekryte-för utjämna den socialaför rekryteringen ochbetydelse att

enkät-upprepadeSvensson/Reuterbergsringen refereras i Bilaga D. Av
studiehindrenframgår de oftast nämndaundersökningar ärettatt av

demSkuldsättningenådra studieskulder. ävenoviljan sigatt stora oroar
årgjord 1990påbörjat undersökninghögskoleutbildning. Av ensom
tillbakaskall betalaframgår inte de kunnatredje student tror attatt var

långa utbildningarårs ålder. studenterna iBlandstudieskuld före 65sin
mindre 60inteämnesområdena informationkultur och äninom uppgav

årsåterbetala före 65hela skuldende inte sig kunnatrorprocent att
ålder

studiemedlensförsörja sigunder studiernaMöjligheterna att
undersökningarSvensson/Reuterbegstotalbelopp har i ettangetts som

internationell jämförelse kan konstaterasmindre problem. Vid atten
iTotalbeloppetförefaller väl tilltaget.studiemedlentotalbeloppet i

ungdoms-detillräckligt för täckatycksnuvarande studiemedel attvara
från år 1990undersökningSvensson/Reuterbergsstuderandes behov. I

år dem96högskolestuderande 31bland än procent avuppgavyngre
uppehållet ide kunde klarafullt belopphade studiemedel med attsom

studiemedelsbeloppet.utsträckning medfull eller stor
undergenomförtsvuxenstudiestödenOlika utvärderingar somav

denmöjliggöraårens haft betydelse förvisat stödenlopp har attstoratt
års vuxenutbildnings-fortgått sedan 1975successivtexpansion som

från årCSN-undersökning 1984reform. I personvarannanuppgaven
fått vuxenstudiestöd. Ipåbörjat de intestudierde inte skulle haatt om

nåmedproblemen1985:10 pekasundersökning DsU atten annan
såmån de redanviss varitoch det idem med kortast utbildning attatt

förhållande korttidsutbildade.försprång tilli desittvälutbildade ökar
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Samtidigt framhålls vuxenstudiestöden i hög grad varitatt avgörande för
många studieovanas beslut påbörja utbildning.att

Forskaren Olof Lundquist har i 1991:O8, Göteborgsrapporten
universitet, Pedagogiska institutionen tagit frågan hur studiestö-upp om
den bättre kan bidra nåtill dem med kort tidigare utbildning.att Han
framhåller det grundläggande urvalskriteriet för förmånlitillatt rätt gare

måstestöd i vilken utsträckning den enskilde saknar tidigarevara ut-
bildning. Den sammanvägning olika faktorer i nuvarandegörsav som
stöd har ibland gjort kortutbildade inte alltid kommer åtnjutandeiatt av

förmånligastedet stödet.

Låne-2.2.3 återbetalningssystemetoch

Det studiemedelssystem årträdde i kraft 1989 syftade bl.a. till attsom
minska de studerandes skuldsättning. Ett återbetal-syfteannat attvar
ningsbördan inte skall bli för betungande för låntagaren.den enskilde
På grund höjningen totalbeloppet, det höga ränteläget ochav attav
räntesubventionen minskade följd skatteomläggningen 1991,som en av
blev skuldsättningen i det nuvarande studiemedelssystemet, till skillnad

intentionerna, tidigare. utlåning,större Vissmot än till terminsav-t.ex.
gifter vid studier utomlands och till forskarstuderande, ocksåhar bidragit
till ådragitdel studerande sig mycketatt höga studieskulder. Riskenen

Ävenmångaär dessa kommer avskrivasstor i framtiden.att attav
utlåningen till äldre studerande bidrar till avskrivningar på grundstora

återbetalningstiden självklart kortare föratt dessa.är Den generellaav
till studiemedelrätten i tolv terminer högskolenivå och möjligheterna

få dispens för ytterligare terminer därutöveratt ytterligare för-är ett
hållande medfört studieskuldema i del fall blivit mycketattsom en
höga.

Skattreformen fåkorn inverkan skuldutvecklingen i studie-att stor
medelssystemet. När infördes 1989 motsvarade i principsystemet räntan
hälften upplåningsränta. Efter skattereformenstatens 1991av motsvarar
studielåneräntan 70 upplåningsränta. För den enskildeprocent statensav
låntagaren innebar det dramatisk ökning lånekostnaden. Den högreen av

följdes någondock interäntan justering återbetalningsreglema.av av
Diskrepansen mellan den högre årliga återbetalningensoch denräntan
storlek medför studieskulden låntagareför flertalet långunderatt tid inte
minskar fyra årligeninkomsten återbetal-trots erläggs iatt procent av
ning. årligaDen i dessa fallräntan är fyrastörre inkom-än procent av

I själva verket ökar skuldenssten. storlek årunder antal förett stort
många låntagare årsräntaden inte årsinbetal-täcksattgenom som av
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så räntekostnadmedför högreskulden ochningen läggs till sätt en
skulden.ackumuleradepåföljande år beräknas denräntanattgenom
studeran-lånemöjlighetema allafulltutnyttjas inteVisserligen ut av

1,endast bidragsdelen se Kap.betydande antalutnyttjarde, ettt.ex.
återbetalning lederårligränteuppräkning ochmellanobalansenmen

låneefterfrågan.hållermånga låntagare tillbaka sinintetroligen till att
lånetlåntagaren intenivånår sannoliktbedömerskulden vissOm atten

lånårs ålder. medför iYtterligaretill 65slutbetalaskommer kunnaatt
låntagaren.enskildenågon belastning för denökadsituationer intedessa

in-innehåller således signalfelaktigDet nuvarande systemet somen
några ytterligare konse-förorsakarskuldsättning intenebär ökadatt en

lånade blir tillräckligtlåntagaren beloppendekvenser för stora.om
återbetalningen,påverkar framtidadenmånga faktorerDet är som

ireallöneutvecklingenränteutvecklingen ochfrämst den allmänna sam-
utvecklingSamhällsekonominslönekarxiären.enskildahället, liksom den

inflation ochåterbetalningen i hög grad, särskiltpåverkar såledesi stort
omöjligtgivetvisbetydelse. Det ärekonomisk tillväxt attär storav

siggestaltahänseenden kommeri dessautvecklingenförutse hur att
Återbetalningenåterbetalningenså lång periodunder avser.somen

utdragenbli mycketantagandenutifrån rimligaallakommer dock att
långadenlåntagare. medförFörantalbetydandetid för statenöver ett

räntesubventionerlånen i formkostnader föråterbetalningstiden stora av
Även rekryteringssynpunktavskrivningar.för framtidaoch riskstor ur

detnegativt. Närbefaras inverkalångvariga skuldsättningenkan den
lånenförutsättning förinfördesnuvarande attsystemetsystemet var en

låntagaremångadock sannoliktbetalas tillbaka. Deti princip skall är att
års ålder. Framförtill 65sina skulderslutbetalakunnainte kommer att

fålåga kommerjämförelsevis lönerlång utbildning ochallt de med att
förhållandevislånatstuderandeåterbetala, liksomsvårt hinnaatt som

i livet.sent
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förstudiestöd3 Ett nytt vuxna

utgångspunkter förPrincipiella3.1 nyttett

studiestöd

nuvarandemed detproblemenbakgrundstudiestöd bör,Ett motnytt av
olikaförsammanhållet reglermed likartadestudiestödet,splittrade vara

för detutbildningsnivåer utbildningsinriktningar. Inomoch sam-ramen
omfattningenstorlek ochsubventionensmanhållna dockstödet bör av

hardenPrincipen börförmånlighet variera.kunnastödets att somvara
har längreförmånligare denstödutbildning änkort tidigare somettges
enkeltstudiestödetkravviktigt ärutbildning. Ett är atttidigare att

så detflexibeltsamtidigt sättenskilde,för den är attöverblicka men
tillgårstudiestödsstrukturförinom att anpassagemensamenramen

Somsådana uppkommer.behovrekryteringsinsatser närprioriterade
tillneutraltskallstudiestödetdock gällaprinciphuvudsaklig bör att vara

inriktning.ämnesmässigaolika utbildningars
utbildningspolitiskasamhälletsuppfyllatillbör bidraStudiestödet att

så aktivtmåste detutformasstudiestödetmål. innebär bl.a.Det attatt
utbildningsnivå linjeimedborgarnashöjningallmänbidrar till aven

alla med-principkunskapslyft för inationelltambitionenmed ettom
vilketgenerell,till studiestödskälet bördet rättenborgare. Av vara

studiestödsberättigandetillprincip alla ut-innebär i antasatt ensom
år ambitionernahartill stöd. Under attskall habildning rätt senareen

fram-effektivså resursanvändningen blirutforma studiestödet att mer
studiestödetsårs Studiestödsberedning. Atthållits, 1993bl.a. genomav
målinriktadeeffektiva ochstuderande tillstimulera dekonstruktion

knappa.situation där ärinödvändigtstudier blir än resursernaenmer
bl.a. kravtill stöd,måste begränsar rättendel villkorEn sättas upp som

för stöd. Itidåldersgränser och längstastudieprestationer,fullgoda
restriktioner konstruerasangeläget dessadetstudiestöd är attett nytt

ytterligare.förbättraseffektivitet kansådant studiestödetssätt attett
Även kaninkomsterstuderandensden enskildeprövning somaven

iinslagnödvändigtperspektivpåverka stöd dettatill ettär etträtten ur
studiestöd.nytt

både för in-investeringVår utgångspunkt utbildning ärär att en
offentligt finan-vår mening bör därför allsamhället. Enligtdividen och

ekono-förknippad mednågon utsträckningsierad utbildning i egnavara

3 16-0856
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miska insatser frånoch uppoffringar den enskilde. Statens är attansvar
tillhandahålla utbildningsplatser och studiestöd faktiskaett som ger
möjligheter till studier. studiestödetFör aktivt skall stimulera bredaatt

delta i utbildning krävs hög grad statligatt subvention.grupper en av
Studiestödet måste ståemellertid i överensstämmelse med den allmänna
fördelningspolitiken. Det innebär det förutom de fördelningspolitisktatt
grundade prioriteringar byggs in stödets konstruktion, ävensom genom
finns för hur mycket detgräns rimligt deär inteatten som som genom-
går utbildning betala skatt skall bidra med i form sub-attgenom av
ventioner dem utbildning genomsnittligt stärker sinasettsom genom
inkomstmöjligheter och Iivsmöjligheter i Det huvudsakligenstort. som
begränsar subventionens storlek dock det faktumär att statens resurser

begränsade måsteochär mängd viktigaavvägas samhällsbehov.mot en
Det ekonomiska för studiestöd angivetutrymmet ett ärnytt genom

utredningens direktiv och innebär utgiftsökningar skall finansierasatt
omprioriteringar området.inom det berörda Samtidigt detärgenom

uppenbart reformering studiestödet leda tillatt atten av som avser en
breddad rekrytering förutsätter ytterligare Besparingar kanresurser. som
frigöra inom det nuvarande inte minst vad gällersystemetresurser -
återbetalningen i detta sammanhangär betydelse.storav-

Utbildning genomsnittligt ekonomiskt bådelönsamtär för in-sett
dividen och samhället, det finns alltid risk för de insatserattmen en

den studerande i form tid, ansträngningar och kostnadergör intesom av
förväntat studieframgångutbyte i form eller ökade inkomsterger av

efter studierna. Motsvarande risk finns för insatser i formäven statens
utbildningsplatser och studiestöd. därförDet rimligt den stude-är attav

rande och samhället delar det ekonomiska lånesys-via ettansvaret
Studielånen låtakan den framtida förväntadetem. sättett attses som

avkastningen utbildningen bidra till studieñnansieringen.av
utgångspunktEn nödvändig för studiestöd de samladeärett nytt att

studielånesystemetanvänds effektivt och såkonstruerasattresurserna att
hushållningseffektgod uppnås. Detta förutsätter det blandäven atten

låntagarna lånenfinns insikt återbetalasnormalt skall i sinatten om
helhet, vilket återbetalningenskräver uppläggning avpassad tilläratt
utlåningens storlek. vissaFör studier krävs nuvarandeäventyper attav
utlåning begränsas återbetalningför skall realistisk möjlighet.att vara en
Dagens utlåningsituation med det inte återbetal-finns rimligsom en
ningsprognos måsteför upphöra.

Många studerande och presumtiva studerande upplever det som
riskabelt lånabehöva till sin Studielånensutbildning. storlek ochatt
lånevillkoren återbetalningsreglema-inte minst därför betydelseär av-
för studiestödets rekryteringseffekt. måsteReglerna såutformas att
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återbetalningen upplevs allt för riskabel studerande. Detinte desom av
långvariglån vid dödsfall vidangeläget avskrivning liksomär t.ex att av

bibehålls skäl rimligtsjukdom i stöd. Det är attnyttett av samma
uppnått ålder.låntagarenavskrivning visssker när en

lånenlånesystem främstKritiken nuvarande har riktats mot attmot
många låntagare avbetalning.för fortsätter öka fortlöpande Detatt trots

lånaockså inbjuda till spekulation inuvarande kan attsystemet mer
års ålder.lånet studiestödeftersom slutligen avskrivs vid 65 Ett nytt

måste från beteende.fritt den för kostsamma I etttypen statenvara av
lånför markerasstudiestöd bör den enskildes ett upptagetnytt ansvar

tydligare.
Låntagarnas återbetalningsförmåga varierande.naturligtvis mycketär

återbetalningen deniinkomstrelaterade nuvarandeDen ärsystem ur
låne- ochståraspekten tilltalande. dock i motsättning till kravetDen att

måsteåterbetalningssystemets tydlig signalutformning attomge en
måste återbetal-återbetalas.lånen det studiestödetnormalt skall I nya

återbetalningssyste-ståi storlek. inteningen relation till skuldens För att
därmedochbli för betungande för den enskildeskall riskera alltmet att

dock dettastudiestödets rekryterande syfte, börriskera motverkaatt
återbetalalåntagarenför aldrig behövaförenas med möjlighet att meren

årsinkomsten, idock bör högreviss andel änän nuva-som varaen av
Återbetalningssystemet intekan bl.a. det skäletrande görassystem. av

förhållandefrån avskrivningar. börhelt fritt framtida Detta enses som
på dedeladen enskilde och samhället börföljd principen attav om

grad finansierarde studerande i högekonomiska risker följer attavsom
behållninglåntagarenslån. enskilde ekonomiskastudierna med denOm

lånen återbetalassådan sin helhetkan iutbildningen inte blir ärattav
ålder.vidavskriver skulden vissdet rimligt att staten en

Dsdepartementspromemorian StatsstipendierI ålrelateradeM
studiestödetförespråkar isubvention1992:123 Jan Bröms att statens

lån.bestå Ettform avskrivningardelvis bör examenspremier i avavav
från års Studiestödsbe-i 1993likartat premiesystem diskuteras rapporten

redning huvudproblemdagens studiefinansieringssystemH förändraur -
förvår starka skälEnligt mening finns det dockoch möjliga åtgärder.

bidragsdelen.koncentreras Av-subvention i princip böratt statens
lån efterhand belönar oönskatskrivningar i störresätt ettettav

låneutnyttjande behovstuderanden har reelltvad den enskildeän ett av
skulleenskildeunder studietiden. För denför klara sitt uppehälleatt

enskil-påbörja denutbildning öka, eftersomdessutom riskerna med att
åtagande vid studiernasför studier inte känddes ekonomiska görs

början.
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studielånenRäntan bör i fortsättningenäven endast justeras mot-
svarande avdragsrätten för andra lån. Statens subvention börtyper av
huvudsakligen påfinnas bidragsdelen och därigenom framgåtydligt för
den enskilde. Erfarenheten studiemedelssystemet dåföre 1989,av en
betydande del subventionen i form subventionerad ränta, ärav gavs av

de studerandes kännedom subventionen lånesystemeti låg.att om var
Subvention i form direkta bidrag därför önskvärtär dels rekryte-av av
ringsskäl, dels för undvika överutnyttjande lånedelen bland dematt av

inte behöver lånebeloppmaximalt för täcka sina levnadsomkost-attsom
nader

För den rekryterande effekten stödet skall kunna förbättrasatt av
åtgärderkrävs motverkar nuvarande omfattande skuldsättning. Isom

första hand bör det ske bidragsandelen Totalnivånhöjs. iattgenom
nuvarande studiemedel kan dock tillräcklig för de flesta studeran-anses

påde högskolenivån. hellerDet inte orimligtär val högsko-att ett av
lestudier också kan innebära val lägre levnadsstandard underett av en
studietiden. påFör vuxenstuderande gymnasieskolenivågrund- och kan
dock totalbeloppet i studiemedlen otillräckligt. Många harvara vuxna

livssituation levnadsnivåoch medför fasta kostnader.storaen en som
Särskilt för familjeförsörjare kan studiestödets totalnivå avgörandevara
för möjligheterna påbörja genomgåoch utbildning.att

För på skolnivåstudier inte skall begränsas till vissaatt ärgrupper
det därför vikt det stödet i vissa situationer medger högreatt ettav nya
totalbelopp utgåoch kan i relation till de studerandes tidigare inkomst.
De nuvarande vuxenstudiestödens dilemma åkan liggai desägas att ena
sidan skall behoven vidareutbildning förmöta i allmänhet ochav vuxna
å andra sidan den satsning prioriterar dem harutgöra densom som
kortaste utbildningen. detI stödet bör det viktigaste sub-attnya vara
ventionen koncentreras med hänsyn till den enskildes behov utbild-av

sådanning. En prioritering kan medföra inkomstbortfallsprincipensatt
utformning innehålloch materiella blir i nuvarandeänsvagare vuxen-
studiestöd. vårEnligt mening ofrånkomligtdock detta inom förär ramen
de står till buds.resurser som

3.2 Huvudpunkter i utredningens förslag

Våra förslag såväl frågoromfattar principer och generell utformningom
antal tillämpningsregler andraoch detalj-ett nytt system ett stortav som

frågor. För underlätta läsningen förslagen i det följande vill vi iatt av
detta avsnitt redovisa huvudpunkterna i sammanhang. de följandeIett
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ochavseendemotivöverväganden ochnuläge, vartkapitlen redovisas
förslagen.enskildadeett av

ochstudiemedel,nuvarande stödformemaföreslår deVi att svux
studiestödetsammanhållet studiestöd. Detmedersätts nyttett nyasvuxa

studiestödsbe-tilltill allagenerellt och lämnasskall antas ensomvara
förut-stödstudiesocialtrenodlaträttigande utbildning. Det är ett som
följdtillstudiernaundersärskilda behovharstuderande,sätter att som

från andra,får ersättningarhandikapp,försörjningsbörda ellert.ex.av
förmånssystem.generella

ochstudiemedel,liksomstudiestödetDet svuxa,svuxavses,nya
totalnivån tillknytsföreslårlånedel. Vibestå bidragsdel och attenav

vidbasbeloppet175,5studiemedlennivådagens procent enav
uttrycksmånad ochkr.månader 059eller 79studietid som enperav

Totalnivån, dvsvecka.basbeloppetprocentandel 4,39 summanperav
Bidragetstuderande.för allalån, densammaskallbidrag och varaav

pensionssystemettill detanknytasochobeskattatförutsätts nyavara
schablonregel.genom en

stödetförmånligasteså detutformatStudiestödet attavses vara
differentierasochutbildningbehovhartill dem störstlämnas avsom

utbildnings-lån bestämsochmellan bidragproportionerna avattgenom
lån,20bidrag ochförmånliga stödet, 80 procentnivån. Det procentmest

basbelopp,grundskolenivå. Vid dagensstudierförlämnasbör vuxnas
kr.6475för 40 veckorkr.då 50 825bidragetblir36 200 kr., per

bidragetmånad. innebär416 kr. Detlånet 742 kr. 1 attmånad 12och
studerandeallapraktisktförnuvarandeiblir högre tagetän system

medOckså studerandeellerstudiemedel,nivå meddenna svuxa.svux
få bidrag.ökatlåg dagpenning, skulleharutbildningsbidrag, ettsom

gymnasienivå, kompetenssyftar till mot-påutbildningFör ensom
studerande,tillföreslår utredningentreårigt gymnasium, attsvarande
gymnasie-3-åriggenomförtinte harår äldre ochoch23är ensomsom

lån 40och60bidraglämnasutbildning, skall procent ett pro-ett
Studeran-lånet kr.månad 2 832ochdå kr.blir 4 231Bidragetcent. per

dag-genomsnittlighög ellerbaseratutbildningsbidragde harsom
dagpenninggrundat högellerde harpenning samt svuxasvuxsom

nuvarandejämfört medförsämring system.vissfår förslagmed detta en
40bidragetbörförutbildninggymnasialövrigFör pro-varavuxna

kn/månad.231lånedelen 60 4kr./månad och2 832 procentcent
ochhögskolanstuderande inomförföreslåsnivå gälla ävenDenna

skolformer.motsvarande
inteinkomstbortfallsprincipeninnebärförslagetdelDenna attav

studiestödet tillberäkningförgrundenskalllängre utgöra vuxna somav
bibehålla imöjlighetenEftersomutbildning.reguljär attdeltar i en
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huvudsak oförändrad disponibel inkomst under studierna mångaför är
förutsättning för dem, bör möjlighet tilläggslåntill finnas fören en

studerande grundskole- och prioriterad gymnasienivå. Tilläggslån
skall kunna utgå nivåtill sammanlagt disponibeltettupp en som ger
belopp motsvarande A-kassan vid tidigare inkomst tillen upp ca
16 500 kr månad.per

Det studiestödet föreslås, liksom nuvarande studiemedel,nya av-
räknas inkomst enligt vissa regler. Fribeloppet, 150mot egen procent av
basbeloppet eller f.n. 54 000 kr. för normalläsår, föreslåsettca. vara
oförändrat. Avräkningen överskjutande inkomst föreslås skemot propor-
tionellt mellan bidrag lånoch och med 60 beloppet, dvs.procent av
något snabbare f.n. föreslårI gengäldän utredningen liberaliseringen

inkomstprövningen, innebär prövningen skall ske denav att motsom
studerandes inkomst åretunder hela avseende dess fördelningutan

kalenderhalvår.
För deltidsstuderande föreslås vissa förändringar fribelopp ochav

reduceringsregler så lån och bidrag blir proportionella studieakti-att mot
viteten.

Rätten till studiestöd föreslås bli någrabegränsad i avseenden. Hög-
ålder för föreslås år,studiestöd bli 50 i år.undantagsfallsta 55 Studies-

töd lämnas inte för kortare tid fyra veckor. Rätten till begränsasän stöd
till visst högsta antal terminer utbildningsnivå.varjeett Undantag
skall liksom kunna det finns särskildagöras skäl.nu om

Utredningen vill skräpa kraven de studerande det gällernär stu-
dieresultatprövningen. ocksåVi förordar skärpt aktivitetskontroll ochen

utvidgad anmälningsskyldighet det gäller förhållanden,personliganären
påverkakan till studiestöd och stödetsrätten storlek.som

Utredningen föreslår lånesystem Låneninförs.att ett nytt avses
liksom i nuvarande löpa med marknadsränta, justerassystem en som

Återbetalningsregler-med hänsyn till den inte skall avdragsgill.att vara
utformas med modifierade så studielå-annuiteter,ett systemna attsom

i princip återbetaladealltid skall vid års ålder,60 docknen senastvara
år.efter 25 Annuitetema såberäknas de, vid given ökarränta,att en

med år.3 Därigenom sker låntagarnesanpassning tillprocent per en
betalningsförmåga kan just studiernaantas närsvagastsom vara av-
slutats och till inflationen.

En spärregel införs, innebär ingen skall behöva betalaattsom mer
5 sin inkomstän under de årenförsta tio och därefter högstprocent av

6 De delar annuiteten därigenom inte betalas förfallerprocent. av som
till betalning det finnsnär inom åter-spärrregeln eller efterutrymme
betalningsårsperiodens utgång. kvarståendeEventuell skuld avskrivs,
liksom års ålder.vid 65nu,
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lånetak"förslår "sluttande införs. innebärUtredningen Det attettatt
påtillåtna låneskulden lån utbildningden maximala, utöver som avser-

grundskolenivån gymnasienivå begränsasoch prioriterade studier -
på sådant normal inkomst förutsättningardet vid finnssätt attett att en

återstår års ålder.återbetalning den tid till 60 Be-kan ske under som
årsfår studier trettiogränsningen marginell effekt för avslutas kringsom

dåålder års ålder.fram till medger fort-och skärps successivt 50 Det
några kvarstående studieskulder,farande, för den inte har äldresom

studielån under terminer.3
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sammanhållet4 studiestödEtt

för4.1 Principer för samordnat studiestödett

utbildningreguljär

föreslårUtredningen samordnat studiestöd, dagensersätterett nytt som
behållerstudiemedel, och och Istudiemedel.namnetsomsvux svuxa

några studiestödetdet här kapitlet först principer för det nyaanger
våraoch utvecklar motiverar därefter förslag till utformningoch av

tilldelningsreglema.
två olikartadedet studiestödet skall i väsentliga avseendenI nya

sammanhålletförmånssystem slås studiestöd.till ettsamman
främststudiemedel och vuxenstudiestöden berorSkillnaderna mellan

två målgrupper.på då Studie-tillkom avsedda för olikastöden deatt var
främstmedelssystemet vid sin tillkomst i mitten 1960-talet avsettavvar

utformadesför ungdomstuderande vid universitet och högskolor. Stödet
tillkom vid 1970-taletmed schabloniserade regler. Svux mitten somav

ersättningvuxenutbildningsreformen. Stödet utformadesled iett som en
utbildnings-till bestämmelser förför inkomstbortfall och anknöt nära

de be-arbetsmarknadsutbildning. Reglerna kom liknabidrag vid att
ganskadärmedför lön i arbetslivet och blevstämmelser gällersom

detaljerade.
föreslår skall princip generellt,studiestöd vi iDet menvaranya som

måstemåste vissfinnas. Studierna havissa begränsningar t.ex. om-en
måste begränsningaråldersgränser finnas, liksomfattning och vissa av

frånfå skallstudiestödet. dettaden tid under vilken kan Bortsettman
studier ilämnas till alla studerande förstudiestödet dock i princip regu-

nivåer, alltifrån vuxenutbildningpåljär utbildning alla grundläggande
till forskarutbildning.

den strukturstudiefmansieringssystemet flexibelt.Det Inomärnya
föreslår imöjligt enkla förändringarvi detär systemetattsom genom

förhållanden statsñnan-eller behov, förändradehänsyn tillta t.ex.nya
tillrekryterasiella förutsättningar eller behov vissaatt gruppernya

också sigflexibelt i den meningen det inomutbildning. Systemet är att
åldrar utbildningsformer.och i olikakan studerande i olikarymma

föreslår består lån. studie-bidrag ochstudiestöd vi EttDet avavsom
dåtill studier. betydelsestödets viktigaste syften rekrytera Av ärär att

avvägningen inom totalbeloppetstotalbeloppets storlek, även rammen
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lån. vuxenutbildningSärskilt för rekrytera tillmellan bidrag och äratt
studier iekonomiska utbytetbidragets storlek betydelse. Det äravav

dåutbildningsnivåer.på högre Detgenomsnitt högre vid studier är
lån står studiekost-andelenskilde via för högrerimligt denatt en av

utbildningsnivåer.nadema högre
så tillmedverkarstudiestödet har utformats deReglerna för att

nivå möjlig-Totalbeloppet harsnabba och effektiva studier. som geren
studieresultat.finns studieaktivitet ochhet till heltidsstudier. Krav

utgångspunktbegränsningarna givetvis viktigstatsfinansiellaDe är en
våra mellan denödvändigt prioriteringarför förslag. Det göraär att

tillmål skall medverkastudiestödetolika utbildningspolitiska attsom
hållastöd fastuppnå. generelltdet viktigt, inomVi är ettattattanser

huvudmålen vuxenstudiestödet, nämligen detförvid mestattett av
utbildning,förmånliga till har behovstödet skall dem störst avsom

föreslår priorite-utbildning. Vidvs. till har kort tidigaredem attsom en
studerande högreutbildning skall skemed kortringen att ettgenomav

grundskolenivåpå studerandeoch till vissatill studerandebidrag lämnas
för alla,likagymnasienivå. generella stödets totalbeloppDet är stort

Tillbelopp.såvida studietiden inte överstiger vissaunderinkomsten
skallde prioriterademellaninkomstlägen inomstuderande i grupperna

tilläggslån.kunna lämnasgrundbeloppdock detta ävenutöver ett
påberoende deföreslår alltså differentiering studiestödetVi aven

neutraltstudiestödetutbildningsbakgrund. övrigt dockIstuderandes är
förhållande utbildningar.i till olika

1990-talet harnationellt och enhetligt. UnderskallStudiestödet vara
utbildningsområdet. styrningStatensgenomförtsförändringarstora

mål-från ochregelstyming tillutbildningsväsendet har förändratsav
mål överlämnasvarefter detvissaStatsmaktemaresultatstyrning. anger

nå deutbildningen förutformautbildningsanordnama uppsattaattatt
åtföljasutbildningsområdetpå bör intemålen. Förändringarna av en

studiestödet. Detdecentraliseringavreglering och ärmotsvarande av
få fördesammaoch kraven för stödstorlekviktigt studiestödets ärattatt

utbildningsnivå landet deipå oberoendealla studerande av varsamma
förordning ochregler i lag,säkerställa detta krävsstuderar. För att

enhetligablir inte mindre dettaföreskrifter. Behovet regler när stu-av
utbild-differentieratalltmera komplext ochdiestöd skall till ettanpassas

ningsväsende.
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4.2 Totalbelopp och bidragsandelar

4.2.1 Beloppets storlek

Då statsmakterna vid reformen 1989 bestämde påstorleken studiemed-
lens fråntotalbelopp utgick vad förvärvsarbetande medman yngre
måttliga inkomster har sig ansågmed i disponibel inkomst. Manröraatt

studerande påbör kunna leva standard vanlig inomatt ären en som
andra i nåsamhället, inte högre standard de harängrupper men en som
förvärvsarbetar på heltid. Vi utgångspunktdenna lämpligärattanser

i sammanhålletäven studiestöd.ett
År från1989 höjdes totalbeloppet till145 170 basbe-procent av

loppet. I samband med skattereformen höjdes årbeloppet till1991 180
årsänktes 1993 besparingsskäl till 175,5procent, procentmen av av

läsårbasbeloppet på månader.för nio årStudiemedel lämnas underett
1996 basbelopp 36 200 kronor med kr/mån7 059 63eller med 531
kronor månadersvid nio studier.

Den höjning genomfördes 1989 har medfört totalbeloppet iattsom
dag upplevs tillräckligt flestade ungdomsstuderande. En under-som av

årsökning 1990 bland århögskolestuderande 31 Svenssonänyngre
och Reuterberg: CSN-rapportLåna för livet, 1991:2 visade dematt av

hade bådestudiemedel med fullt belopp lån ansåg såbidrag ochsom
alla 96 procent med studiestödet hade kunnat finans-gott attsom man

Äveniera studierna i full eller utsträckning. i internationelltstor ett
perspektiv totalbeloppet i det svenska studiemedelssystemet jämförel-är
sevis högt.

Beräkningar vi genomfört visar totalbeloppet dei nuvarandeattsom
någorlundastudiemedelen väl för flertalet studerandes be-är avpassat

hov. I bilaga finnsF 2 vissa jämförelser den disponibla inkomstenav
för studerande och förvärvsarbetande.

fårDe belopp studerande i vuxenstudiestöd eller utbildnings-som en
bidrag relaterade till ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Viär
föreslår det studiestödets grundbelopp skall lika föratt stortnya vara
alla alltsåoch inte knutet till A-kasseersättningen. Studiemedlen är
relaterade till kostnadsutvecklingen i samhället via knytning till basbe-
loppet enligt lagen allmän försäkring. Vad gäller andra delarom av
dagens statliga studiestöd dvs studiehjälp, korttidsstudiestöd och timer--
sättning beloppen i krontal i studiestödslagen och eventuellaanges-
beloppsförändringar beslutas riksdagen.av

föreslårVi det studiestödets grundbelopp skall knutet tillatt nya vara
påbasbeloppet idag gäller för studiemedel. Studiestödetsättsamma som
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då detochunder studietidenuppehållet ärtäcka kostnader förskall
kostnadsutvecklingen.följerbeloppetviktigt att

likaskallföreslår studiestödsbeloppetUtredningen stortatt somvara
föreslåkommer viavsnitt 4.8.2studiemedelsbelopp. I attdagens att

föreslår studiestödetVi detvecka.skall beräknasstudiestödet att nyaper
vid heltids-veckabasbeloppetmed 4,39skall lämnas procent perav

kronor.års innebär det 1 589basbeloppRäknat i 1996studier.

utbildningsnivåefterdifferentieratBidrag4.2.2

demskall tillförmånliga studiestödet ärVi det mest somatt gesanser
föreslår i detdärför bidragetochutbildningbehovi attstörst nyaav

utbildningsnivå. Vårt förslag in-efterdifferentierasskallstudiestödet
bidragsande-studiemedel därbåde dagensförändringnebär gentemoten

utbild-ochvuxenstudiestödenochför alladensammalen gentemotär
inkomstbortfallsprincipen.enligtutformatsningsbidraget som

inkomstförhållandevis godhaftdemVuxenstudiestöden ensomger
låg kaninkomst. Dethaftdembidraghögreföre studierna änett som en

utformningförmånligaste studiestödet dennaifrågasättas det genomom
stöd.behovitill dem störstverkligen ärstyrs avsom

skall riktas tillden främstvuxenutbildningenmål för ärviktigtEtt att
arbets-ställningstärka derasförutbildningkorthardem attensom

svårt. Detsigdock visat ärharsamhällslivet. Dettaimarknaden och
utbildning ochformellrelativt godharrekrytera demlättare att ensom

samhället.ställning istarkrelativten
männi-förbetydelseharde faktorer störstUtbildning är somen av
grund-saknarförhållanden. Densocialaarbetsvillkor ochlön,skors som

sådanden harlönsannolikt lägrehar än ut-utbildningläggande som
utbildningsannoliktlåg harinkomst sämreharbildning. Den ensom en

något inkomst.högreden harän som en
ochmellanklara skillnadervuxenutbildningen mänfinns inomDet

väletableradeförhållandevisdedet främstkvinnor. Bland ärmännen
för-däremotrekryterasBland kvinnorutbildning.tillrekryterassom

målgrupper. DettaprioriteradeVuxenutbildningensfrånhållandevis fler
angående ochnågra siffrormedtabellen nedanbelyses i svuxa.svux

före studiernainkomstbetydligt högre änallmänhethade iMän en
vuxenstudiebidrag.får därmed högreochkvinnor ett
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efter kön ochoch fördeladestödtagam medTarbcll 4.1 Andelen svux svuxa
läsåret 1994/95. Pmcent.dagpenningklass

MänKvinnorDagaenning
SvuxaSvuxSvuxaSvuxkr/ dag

30245447438-
46 423644550439 -

2830109551-

10000l100100otaltT

låg lågutbildning inkomst. Jumellan ochfinns sambandDet ett
rekryteradetdesto angelägnarelägre individ har,inkomst är atten

bedömer den faktorutbildning. Vi ärhonom henne tilleller att avsom
storlek.rekryterande effekt bidragetsstudiestödetsbetydelse för ärstörst

utbildningsnivå kommerför allalikaEtt bidrag är stort sammasom
varit.inkomstendå lägre den tidigarebetydelsebli störreatt av

bättresådan utformning studiestödetUtredningen ettatt avenanser
uppnåmedverka tillbidrag kaninkomstrelateratsätt vuxenut-än attett

mål.bildningspolitikens fördelningspolitiska

grundskolestuderandetill4.2.3 Bidraget

saknarstuderandeförmånliga studiestödet bör lämnas tillDet mest som
får saknar dessagrundskolan.normalt i Dekunskaperde sommansom

slås från arbetsmarkna-risklöpergrundläggande kunskaper störst att ut
ställning istärka derasbetydelse förUtbildningden. är attstorav

utbildnings-huvuduppgift förVi det börsamhället. att vara enanser
kunskapsnivån i dennahöjaför studiestödetpolitiken och därmed att--

grupp
motviljautbildning har oftamed kort tidigareVuxna mot atten

studie-studier krävs därförrekrytera dem tillsig.skuldsatta För ettatt
på grund-bidrag till studerandebidragsandel. högtmed hög Ettstöd en

kun-har deskolenivå rättviseskäl. intemotiverat Denär även av som
skuldsät-får grundskolan skall inte behövai dag iskaper ungdomarsom

grundläggan-redan har dessautsträckning densig ita somsomsamma
de kunskaper.



78 Kapitel 4 SOU 1996:90

sådanaDen uppnåssaknar färdigheter normalt i grundsko-som som
från årslan ålderhar 20 delta i grundläggande vuxenutbildningrätt att

inom komvux. Varje kommun för kommuninvånarna fårattansvarar en
sådan utbildning. samhälletDen till grundlägganderätt som ger vuxen-

vårutbildning bör enligt mening förenas med studiestödett som ger
medborgarna möjlighet utnyttja denna sin Det kan hävdasrätt.att att
studiestödet för grundskolestudier skall lämnas helt i form bidrag,av
åtminstone nivånvad gäller den lägsta skolfor-motsvarande den tidigare

grundvux. En saknar de grundläggande kunskapermen vuxen som som
alla ungdomar har till skall inte behöva skuldsätta sig för skaffarätt att
sig dessa kunskaper. Vi dock det främst statsfinansiella skälattanser av
inte möjligt hela grundbeloppet i form Viär bidrag.att ge av anser
dessutom det ligger värde i grundskoleutbildningävenatt ett att ses som

investering för den enskilde kräver viss i formegeninsatsen som en av
studielån. Låneandelen låg.bör dock var

föreslår grundskolenivåVi studiebidraget för studier skallatt vara
80 totalbeloppet. innebär årsDetta med 1996 basbeloppprocent ettav

på månad.bidrag kronor1 271 vecka, eller 5 647 kronor Förper ca. per
läsår på 40 veckor blir bidraget kronor.50 825ett

föreslårGenom förändringar vide kommer bidraget försom en
grundskolestuderande ungefär lika efterdet bidrag,att stortvara som

fåskatt, studerande i högsta dagpenningklass i kan idagsom en svux
alltsåeller Bidraget ökar för praktiskt grundskolestude-allatagetsvuxa.

rande.
Vårt förslag leder till kostnadsökningar inom studiestödet. Dessa

någon påtorde dock till del kostnadsminskningar andrauppvägas av
samhällsområden, exempelvis för kommunernas kostnader för social-
bidrag. hälften alla elever i grundläggande vuxenutbildning harDrygt av
invandrarbakgrund. enkätundersökningI CSN genomförde 1993en som
bland studerande grundläggande vuxenutbildningi fjärdedeluppgav en

de de huvudsakligen finansieradesvarande sin utbildning medattav
socialbidrag.

4.2.4 Bidraget till gymnasiestuderande

Förutom grundskolestudier vi vissa studier gymnasialävenattanser
nivå bör prioriteras och högre bidrag i det studiestödet. Detettge nya
högre bidraget bör dock inte lämnas till alla gymnasiestuderande.

Vi hålladet angeläget i samordnat studiestödäratt att ett nyttanser
målfast vid de sedan vuxenutbildningsreformen gällt för1975som
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sådant målvuxenutbildningen och för vuxenstudiestöden. Ett är att
överbrygga utbildningsklyftoma i samhället. viktigtVi det ärattanser

studiestödet kan medverka till överbrygga utbildningsklyftordeatt att
får treårigi dag finns mellan ungdomar gymnasial utbild-som som en

heltning och har kortare gymnasial utbildning ellervuxna somsom en
sådan. åldern årisaknar miljon människorCirka i 16-65 Sverigeen en

har endast folkskole- eller grundskoleutbildning.
år få treårigAlla under har i dag utbildningungdomar 20 rätt att en

på nationellt, Specialutformat eller individuellt i gymnasie-ett program
årskolan. 20 han eller hon börjar de gymnasialaDen närär översom

studierna hänvisas främst till gymnasial vuxenutbildning. Den gym-
nasiala vuxenutbildningen syftar enligt skollagen 1985:1100 till att ge

fåkunskaper färdigheter motsvarande de ungdomar kanochvuxna som
Då uppnåttgymnasieskolan. studerande gymnasiekompetensgenom en

fåri komvux han eller hon slutbetyg.
förmånligt för studierVi studiestöd skall lämnasatt ett meraanser

Mångatill gymnasiekompetens. studerande inom gymnasial vuxen-upp
treårig gymnasiekompetens och bedriverutbildning har dock redan

för kunna bli till högskoleutbild-kompletteringsstudier att antagna en
ning. redan har de kunskaper och färdigheterStuderande somsom
uppnås våri gymnasieskolan bör enligt mening inte prioriteras genom

högre bidrag i det studiemedelssystemet.ett nya
kr/månfårgymnasieskolan studiehjälp med 640En studerande i

år.kalenderhalvåret år då fyller 20det första det han eller hont.o.m.
års ålder,föreslår frånredanOm det förhöjda bidrag vi 20som ges

så dagensdubbelt bidraget ikommer bidraget än stortatt vara mer som
gånger så ungdomarstudiemedel sju bidraget tilloch nästan stort som

år. så tillskillnad bidragsbelopp skulle kunna ledaunder 20 iEn attstor
skäl skjuter gymnasieskolestu-del ungdomar ekonomiska sinaen uppav

sådanföreslår fårförändringdier. skulle olyckligt den viDet omvara
motverka risk det nödvändigtkonsekvenser. denna viFör ärattatt anser

åldersgränsinföra för till det högre studiebidragetnedre rättenatt en
år.nivå. åldersgränsfunnit lämplig 23gymnasial Vi har äratt en

nivåföreslår studiebidraget gymnasial skallVi det högreatt
utbild-gymnasial vuxenutbildninglämnas för studier inom och annan

färdigheter förmed-ning kunskaper och motsvarande dem somsom ger
nationella och specialutformade Detlas i gymnasieskolans program.

sådana kunskaperhögre bidraget skall endast lämnas till den saknarsom
från kalenderår då studerandeoch färdigheter och tidigast det denges

år.fyller 23
påstudierinte ovanligt vuxenstuderande kombinerarDet är att en

utbildningsnivåer.olika kan exempelvis gälla grundläggandeDet vuxen-
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utbildning och gymnasial vuxenutbildning inom komvux. Det skulle
därför gymnasieskolenivåenklast bidraget likaär stortvara om som

grundskolenivå. Vid den prioritering de statsfinansiella begräns-som
ningarna tvingar till har vi dock funnit bidraget grundskole-attoss
nivå bör för gymnasieskolestudier. samtidigtOm studierstörre änvara

på utbildningsnivåerbedrivs olika bör bidrag beloppbeviljas med det
nivågäller för där huvuddelenden studierna ligger.som av

föreslår årUtredningen bidragsandelen till studerande 23äratt som
frånoch äldre och inte tidigare har slutbetyg nationellt ellerettsom

Specialutformat eller motsvarande, skall 60 procentprogram vara av
årsgrundbeloppet. Studiebidraget kommer därmed med 1996 basbe-

månad.lopp 952 kronor vecka eller 4 231 kronoratt ca. pervara per
läsår påFör 40 veckor blir bidraget 38 082 kronor.ett

förmånliga alltsådet bidraget lämnasInom komvux kommer attmera
årför studier gymnasial vuxenutbildning till studerande 23inom ärsom

frånoch äldre slutbetyg nationellt elleroch inte har ettsom program
Övriga gymnasial vuxenutbildning, allamotsvarande. studerande i samt

påbyggnadsutbildning, fårstuderande i studiebidrag med beloppsamma
högskolestuderande.som

förmånliga förInom folkhögskolan skall det bidragetmera gym-
år och intenasiala studier till studerande 23 och äldreärsom somges

från för utbild-har slutbetyg nationellt eller motsvarande,ett program
förmed-ning kunskaper och färdigheter motsvarande dem somsom ger

sådan ellerlas Studerande redan har kunskaperi gymnasieskolan. som
fåfår bör ifärdigheter bidrag högskolestuderande. CSNsamma som

Folkbildningsrådetsamråd utforma erforderliga till-uppdrag mediatt
lämpningföreskrifter.

för studier kan,studerande haft studiemedel gymnasialaEn som
få studielån för dessadel de tagitsenligt gällande regler, en av somnu

studielån studiereller hon därefter förstudier avskrivna, han tarom
nivå höjningeftergymnasial under minst terminer. Genom dentre av

föreslår vårbidragsnivåema enligt uppfattning behovetvi minskarsom
föreslår studiemedelssyste-Vi därför detdenna avskrivning. attav nya

innehålla någoninte avskrivning vid vuxenstudier.skallmet

4.2.5 till högskolestuderandeBidraget

övergångsfrekvensenSett i internationellt perspektiv till eftergym-ärett
Ännumånganasial utbildning i Sverige i jämförbara länder.lägre än

så lågpåtagligt vid internationell jämförelse andelär att avmera en en
hög-arbetskraften längre högskoleutbildning. Utbyggnadenhar aven
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skallåren ochunder defortsätta närmastekommerskoleutbildningen att
utbildningar. Förnaturvetenskapliga attpå ochtekniskainriktasfrämst

vårenligthögskoleutbildning krävssatsningenstödja den me-stora
integällerrekryterande. Detstudieñnansieringssystem ärning ett som
kanteknikochnaturvetenskapinomdå utbyggnadenframtidiminst en

tillgången.överstigerlängreutbildning inteefterfrågantillleda att
blirhögskolestudiervid längreskuldbördanvivisarkapitel 7I att

många kommerlånet fall inteipåtaglig attriskenoch är attattstor
skall skärpasåterbetalningsreglemaföreslår därförVitillbaka.betalas att

Jämförtåterbetalas.skallstudielån alltidprincipså iutformasoch att
återbetal-innebäradetkommer attåterbetalningssystem attdagensmed

min-rekryteringseffektstödetstillledakanökar.ningsbördan Detta att
frånavståmångafåkanåterbetalningen attför denOronskar. tunga

öka.kommakansnedrekryteringensociala attstudier. Den
våra nordiskautformning istudiestödetsvibeskriverbilaga CI

Finland förochDanmarkgenomförts ireformerdegrannländer och som
ochDanmarkskuldsättningen. Ihögamed denproblemenminskaatt

bidra-höjningradikalreformeratsstudiestödetFinland har avgenom en
kronorsvenska00044skatt1995 efterbidragetDanmarkI ca.get. var

studi-läsår. Sverigenormalt I ärförkronor960Finland 30i ettoch ca.
visser-bidragetår. liggerI Norge650 kronor17endastebidraget perca.

å sidanandralånetnivå Sverige, äripå ungefärligen mensomsamma
studietiden.underräntefrihetsubventionerat genom

medförskuldsättningdagensproblemdebakgrundMot stora somav
utbyggna-stöderstudiestödbehovettillmed hänsyn ettsig och somav

Sverigeinödvändigtdetvi är atthögskoleutbildningen, attden anserav
rikt-studiefinansieringssystemetiomläggninggenomföra sammaaven
intemedgerstatsfinansiella lägetFinland. DetDanmark ochining som

ändå detvivåra grannländer, attlångt igår lika ansermenatt somman
tillstudiebidraget ävenförbättringåstadkommanödvändigtär att aven

högskolestuderande.
söktviharbidragetstorleklämpligvåra övervägandenVid enom

skallstudierlånet vid längretillmedverkar ävenbidragsnivå attsomen
såbliråterbetalningsbördan inteårliga stordenåterbetalas ochkunna att

Medstudera.från börjaochungdomar attavskräckerden vuxnaatt
högskolestude-bidragsandelen förfunnitviutgångspunkter hardessa att

grundbeloppet.40börrande procent avvara
års1996medföreslår ökar bidragetviförändringdenGenom som

blir 637veckakr/mån. Bidraget832från 962 till 21basbelopp perca.
485 kronor.25läsår veckor40förochkronor ett

neutraltskallstudiestödet detärdetprincip för attviktigEn varanya
utbildningsnivå. Dettainomutbildningarförhållande olikatilli samma
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medför vi all eftergymnasial utbildning skallatt att bi-anser ge samma
dragsandel. Det innebär förändring nuläget, där vissa hög-gentemoten
skoleutbildningar tillrättger svux.

Svux för yrkesteknisk högskolutbildning YTH har, med kortett
avbrott under 1994, funnits sedan vuxenstudiestödets tillkomst. Svux ges

för studier utbildningsprogram leder fram till yrkesteknisknu som
För studier vid vissa lärarutbildningar fanns tidigare särskiltexamen. ett

utbildningsarvode. Detta omvandlades 1993 till för studerande vidsvux
gymnasielärarutbildningar med inriktning industri och hantverk,mot
handel och vård.kontor Sedan 1994 lämnas förendast speci-samt svux
alpedagogutbildning. frånDessutom kan hösten 1995 beviljas försvux
studier vissa naturvetenskapligt/tekniska utbildningar till studerande

åräldre 27 s.k.är NT-svux.änsom
Mot bakgrund effekterna slopades för utbildning vidattav av svux

årYTH 1994 inser vi, de förslag vi lämnar kan komma ledaatt attsom
till rekryteringsproblem. dåMan bör möjligheterna förbättrapröva att
rekryteringen åtgärdervia andra studiestöd. Vadän gäller specialpeda-
gogutbildningen bör studiefinansiering inom påför insatsernaen ramen

Ävenfortbildningsområdet kunna beträffandeövervägas. börYTH ett
ökat från arbetsgivarna eftersträvas det gäller studiefi-närengagemang
nansieringen.

4.3 Tilläggslån

4.3.1 Inkomstrelaterat tilläggslån

föreslårUtredningen det studiestödets grundbelopp i princip skallatt nya
generellt och med totalbelopp föreslårtill alla. Vivara ges samma

dessutom studiestödet detta generella beståbelopp skallutöveratt även
tilläggsbelopp till vissa studerande. Om det statsfinansiellaett lägetav

tillåter det kan hela eller del tilläggsbeloppet bidrag.en av ges som
Detta vårdock enligtär mening inte möjligt i dagens ekonomiska läge.

föreslårVi därför tilläggsbeloppet endast skall i form studie-att ges av
lån.

Utredningen har föreslagit grundbelopp storlekett av samma som
dagens studiemedel. årsMed 1996 basbelopp betyder det 7 000ca.
kronor månad. Det högsta totalbeloppet efter skatt i vuxenstudiestö-per
den och utbildningsbidraget 8 500 kronor månad.är Genom deca. per
förändringar föreslårvi kommer mångastudiestödsbeloppet för medsom
låga inkomster bli högre dagens vuxenstudiestöd.än Hälften allaatt av
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totalbe-får dock i dagmedallatredjedelmed och ettsvuxaavsvux en
detföreslår. Vigrundbelopp videt attlopp högreär än ansersomsom
tilldennarekryterastudiestödet kandet ävenangelägetär att gruppnya

studier.
betydelsedet oftabörja studeraskall ärFör överväga attatt avvuxna

ekonomiskapå ungefärkan levastudietiden stan-de underatt samma
så optimaldetutformasStudiestödet börföre studierna.dard att gersom

målen. Vinår utbildningspolitiskaderekryteringseffekt och bäst anser
utbildning.har kortdemrekryteraangelägetdet är attmestatt som en

skallvivi dekapitel hari dettaTidigare angett ansergrupper som
rekryteringseffektfå godstudiestödet skalldetprioriteras. För att ennya

förutomprioriteradenödvändigt till devi det är attatt gruppernaanser
till dentilläggslån relateraterbjuda ärgrundbeloppet även ett som

tilläggslåninkomstrelateratföreslår därförVitidigare inkomsten. att ett
60ellerfår med 80studiebidragstuderandetilllämnasskall kunna som
tillalltsåTilläggslån lämnasskall kunnagrundbeloppet.procent av

gymnasialgrundskolenivå studerande ioch tillpå vuxenut-studerande
år ocheller äldre23utbildningmotsvarandeoch ärbildning somsom

treårig gymnasiekompetens.tidigare harinte
rekryteringseffektstudiestödetstillägslånet ökaAvsikten med är att

lån bidragochmellanprioriteringenVidmedelinkomstlägen.för vuxnai
tilläggslånetbedömningen ärvi ettstuderandegrupperför olika gör att

i de högstakomplement föravskräckandeinteangeläget personermen
dagpenningklassema.

med dettilläggslånet för deminkomstrelaterade ärDet avsett som
ochbidragbeloppfår disponibeltföreslår lägrevistudiestöd ettsom

i dagensdagpenningklassemafå högstalån i devad kanän svuxman
dagpen-studiestödeti detGrundbeloppetoch motsvarar ennyasvuxa.

sindag, vilket i450 kronorfrån motsvararning A-kassan turperca.
Tilläggslånet skall kunnamånad.på 000 kronordrygt 13inkomst peren

studiernaföreprioriteradestuderande i detilllämnas somgrupperna
denna.inkomsthade högre änen

andel dentilläggslånet tillskallföreslårVi att avsammauppges
arbetslös-och isocialförsäkringssystemetitidigare inkomsten som

A-kasseer-andel 75 Fördenna1996Underhetsförsäkringen. är procent.
motsvarandepå dag,564 kronorbelopphögstasättningen ñnns ett per

på 16 500på Vi16 500 kronor. gränsenmånadsinkomst attanserca.en
in-för dengällakr/månad avvägd och bör övre gränsvälär som en

till.tillägslånet relaterasskallkomst som
föreslår kommertilläggslånet viutformningGenom den somav

nivå ipåtilläggslånet liggainklusivetotalbeloppet att somsamma--
för de ärutbildningsbidragochvuxenstudiestöddagens somgrupper
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berättigade till tilläggslånet. Tilläggslånet bör kunna lämnas till denäven
inte tillhör arbetslöshetskassa. Tilläggslån sålundakommersom en att

lämnas med 325 kronor månad till den har må-tidigareca. per som en
nadsinkomst på 14 000 kronor, med 800 kronor till månad-denca. vars
sinkomst varit 15 000 kronor och med 1 500 kronor månad tillca. per
den månadsinkomst legat 16 500över kronor.vars

Närmare regler för utformningen tilläggslånet bör utformasav av
regeringen eller CSN. Det angelägetär reglerna för inkomstanknyt-att
ningen påutformas detsätt enkeltgör för denett söker till-som som
läggslån lämna uppgift sin tidigare inkomst,att så detävenom attmen

möjligtär kontrollera de uppgifter denatt sökande lämnar. Det kansom
lämpligt beräkna den tidigare inkomsten påattvara isättsamma som

arbetslöshetsförsäkringen.

4.3.2 Tilläggslån för merkostnader

I dagens studiemedelssystem kan studiemedel studielåni formextra av
lämnas det finns särskilda skäl. Närmare bestämmelser utfonnasom av
CSN. budgetåretUnder 1994/95 utbetalades 97 Mkr i studiemedelextra
till drygt 12 000 studerande vid svensk läroanstalt.

Knappt tredjedel dem får fårstudiemedel lån förextraen av som
undervisningsavgifter, dvs. terminsavgifter eller andra avgifter som
betalas för undervisningen vid läroanstalten. Likaså fårknappt tredjelen
lån för reskostnader. En studerande inte bor fåstudieorten kansom
låna högst 2 000 kronor månad reskostnaden högreär änca. per om ca.
550 kronor månad. Cirka 15 dem får studieme-procentper extraav som

fårdel lån för kostnader för studie- eller praktikresa med högsten ca.
5 500 kronor halvår. Cirka lånar15 för reskostnader vidprocentper
studier i utlandet. Man dåstuderar vid svensk läroanstalt förlagten som

del utbildningen utomlands. Knappt 10 fårdemen av procent av som
studiemedel lånar för dubbelextra bosättning. Lån kan beviljas med

högst 2 000 kronor månad till studerande med barn barnetca. per om
inte kan följa med till studieorten.

Vi det motiverat iäratt studiestödssystem till-attanser ett nytt ge
läggslån för merkostnader i enligt grunderstort sett gällersamma som
för dagens studiemedel. föreslårVi dock förändringar påextra några
punkter. Det gäller beträffande lån för undervisningsavgifter vid utlands-
studier. frågaDenna behandlas i kap. där ocksåvi berör de andra
former studielån kan lämnas tillextra utlandsstuderande. Viav som
föreslår dessutom förändring lånvad gäller för inköp musikinstru-en av
ment.
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nödvändigtför inköpbeviljasi dagstudiemedel kan mu-Extra av
musiklärarlin-musikerlinjen,högskolestuderandetillsikinstrument

utbildnings-motsvarandeensemblevariant ellerochinstrumental-jens
med högstlämnasviolinlån inköpförkanExempelvis enavprogram.

00020högstmedmusikerlinjen ochstuderandeförkronor00040
lånafåkanmusikerlinjenstuderandemusiklärarlinjen. Enpåkronor

budgetåret 1993/94Underharpa.köpaförkronortill 100 000 att enupp
100tillmusikinstrumentinköpstudiemedel förutbetalades ca.extra av

kronor.00020drygtlånebeloppetgenomsnittligastuderande. Det var
så betydandeinnebärastuderandevissaändamål förkanLån för detta en

återbetalaslånet skallförsannolikhetenskuldsättningen attökning attav
påtagligt.minskar

rättstudieutrustningformendadenMusikinstrument är gersomav
årenmånga håll. Underfrånkritiseratsharstudiemedel. Dettatill extra

förstudiemedelframställningaroch extraansökningarantalhar omett
år harPåregeringen.tillochCSNtillstudieutrustning lämnats senare

datorer.gällt inköpalltlån framförönskemålen extra avom
merkost-förtilläggslån skall lämnasendastVår uppfattning är att

Denstudierna.medförknippadedirektstudietiden ärnader under som
studiemedelframställningamaiaktuell extravaritutrustning omsom

gällerstudietiden. Dettaefteryrkesverksamhetenianvändaskan även
tilläggslån inteföreslårVimusikinstrument. attgrad försärskilt högi

studieutrustning.ellermusikinstrumentinköpförskall lämnas annanav
inköpfinansieramusikstuderande kanangelägetsjälvfallet attDet är

områdenandravissautbildningen. Inomförbehöverdede instrumentav
samarbetestudieutrustning löstsfinansieringfråganhar genomavom

börHögskoleverketbank.ochleverantörutbildningsanordnare,mellan
gällervadståndtill ävenkommersådant samarbeteinitiativ till att ettta

bedömsekonomisktmån statligtIdenmusikinstrument. engagemangett
sammanhang.sådantfrågan lösas iskäl börkulturpolitiskaönskvärt av

deltidsstudierStudiestöd för4.4

omfattningochregler4.4.1 Dagens

såväl vidvuxenstudiestödstudiemedel ochtillstuderande har rättEn
dockbeviljasutomlandsstudierFördeltidsstudier.vidheltids- som

deltidsstuderandeStudiestöd tillheltidsstudier.endast förstudiemedel en
Studiestö-halvtid.minststudiernabedrivereller honhanlämnas om

heltidsstudier.förgällerbeloppdethälftendå medbeviljasdet somav



86 Kapitel 4 SOU 1996:90

Från den 1 januari 1996 kan studerande komvux få studiemedeläven
och vuxenstudiestöd vid studieomfattning på 75 och 90en procent av
heltid.

För ha till heltidsstudiemedelrättatt under påtermin månader4,5en
måste högskolestuderande läsa minst 20en att Skall studen-poäng.avse

läsa 10-19 blir frågaten detpoäng deltidsstöd. Vid folkhögskolaom
skall kurs för heltidsstuderande omfatta minst 20 timmaren å 60 minu-

vecka. I komvux bedömster studiernas omfattningper efter särskiltett
poängsystem. För deltidsstudiestöd krävs minst 10 och för heltidsstudie-
stöd minst 20 studiestödspoäng månad.per

Utredningen föreslår inga förändringar principerna för bestäm-attav
studiernas omfattning.ma

Möjligheten få deltidsstudiemedel infördes åratt 1971. Deltidsstudi-
estödet har alltid varit liten omfattning. Läsåret 1994/95 studeradeav
fyra alla studiemedelstagare,procent dvs. 10 000av ca personer,
deltid. Andelen deltidsstuderande på nivågymnasial klartär större än
högskolenivå. Läsåret 1994/95 hade 8,5 alla stödtagareprocent av
gymnasial nivå deltidsstudiemedel, jämfört med 3 i högskolan.procent

På gymnasienivån det främst inomär komvux studerar påsom man
deltid. Höstterminen 1994 hade 16 alla studiemedelstagareprocent av
inom komvux deltidsstudiemedel. På folkhögskola och gymnasieskola

det mindre 1än högskolan förekommerprocent. deltidsstudiemedelvar
främst för fristående kurser. Höstterminen 1992 läste 11 demprocent av

fick studiemedel för fristående kurser på deltid.som Motsvarande andel
linjer 1 procent.var
Deltidsstudiemedel särskiltär vanligt bland kvinnor. Ca. 55 procent
studiemedelstagarna i högskolan kvinnor.är Bland de deltidsstude-av

rande andelen kvinnorär 70 En anmärkningsvärt hög andelprocent.ca.
deltidsstuderande utnyttjar inte lånemöjligheten. Höstterminen 1993 var
det exempelvis 40 alla med studiemedel förprocent deltidsstudierav

endast bidraget, jämfört med 23tog ut för heltidsstuderan-som procent
de.

Åtta alla studerande medprocent och hade deltids-av svux svuxa
studiestöd under 1994/95. Merparten vuxenstudiestödstagama stude-av

vid komvux.rar

Överväganden4.4.2 och förslag

I de årens debatt studiestödetsenaste har förekommit förslagom attom
avskaffa till studiestödrätten för deltidsstudier. Motivet för detta har
främst varit deltidsstudier bör kunna finansierasatt med inkomst från
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Även statligaframförts. Denskäl harstatsfinansielladeltidsarbete.
heltids-bedriver längreförbehållas demstudiefinansieringen bör som

studier.
finnasskallfå deltidsstudiestödmöjlighetenUtredningen attattanser

principskall istudiestödetmån. Detutökas i vissochkvar gesäven nya
flexibeltochutbildningsväsendetreguljärai detutbildningför all an-
studiestödetangelägetDetutbildningsformer. är atttill olikapassas

så detutbildningsväsendet ävenutformasträvandena attstöder geratt
oftavidareutbildning,önskemålbl.a.tillgodosemöjlighet somatt om

förvärvsarbete. Intemedjämsidesstudietakt ochlägrebedrivs med en
kunskapslyft detnationellt ärförestående satsningenvid denminst ett

studie-medså önskarför denmöjlighetfinns attdetangeläget att som
heltid. Etttaktlångsammare än annatistuderastöd argu-även en

dis-satsningenökadedendeltidsstudiestödbehålla ärför attment
viskulledeltidsstudiestödtillavskaffande rättentansstudier. Ett somav

möjlig-harskäl intemånga olikavilkakvinnor,främst drabba avsett av
heltid.studerahet att

få1996januarifrån den 1vid komvuxstuderandekanSom nämnts
på 75minststudiervuxenstudiestöd vid procentstudiemedel och av

konstateratsproblemdeförändringentill ärBakgrundenheltid. som
fullttillkommastuderande förmånga stu-där attinom komvux, upp

med kurser egent-studieprogramutöka sittdiestöd tvingats mansom
behöver.ligen inte

desammaså långt möjligtbörstudiestödetdetförReglerna varnya
Även vid komvuxvanligastdeltidsstudier ärskolfomier.olikaför om

kursutformningkomvux. Densärbehandlaskälvi inga somattser
ochhögskolanidominerar ävenför komvuxutmärkandetidigare nuvar

halvfartochhelfartkursergymnasieskolan. Förutomihar införts
folk-förgällertrekvartsfart. Detta ävenkurserförekommer även

högskolan.
förbeviljasskall kunnastudiestödetföreslår detUtredningen att nya

vi intepå halvtid.minst Däremotochtrekvartsfartpå minststudier anser
beviljaskanstudiestödetbehålla regelnanledningdet finns attatt omatt

komvux.heltid vidpå 90för studier procent av
medbeviljasskallstudiestödetföreslagitviharavsnitt 4.2.1I att

föreslårViheltidsstudier.vecka vid attbasbeloppet4,39 procent perav
medbeviljasheltid skallminst 75vid studierstudiestöd procent av
2,20medhalvtidstudier minstvidochbasbeloppet3,29 procent av

tillstuderande har rättdenveckaför varjebasbeloppetprocent somav
studiemedel.

korrespon-inte förvuxenstudiestödstudiemedel ochbeviljasdagI
kombestämmelseskäl.särskilda Dennafinnssåvida intedetdensstudier
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till 1982 sedan det visat mångasig studerande vid skola föratt statens
anmälde sig till studier vid statlig vuxenutbildning och fickvuxna

studiestöd sedan bedriva aktiva studier.utan Detatt naturligtvisär
viktigt studerande verkligen bedriver deatt studier studiestöden som
beviljas för och detta kan kontrolleras. Tillförlitliga rutiner föratt detta
bör dock kunna utarbetas CSN i samarbete med utbildningsanordnar-av

föreslårVi därför denna begränsning skall bort i detattna. tas nya
studiestödet. Frågan studieaktivitetskontroll vid distansstudier börom

behandlasäven Utredningen distansstudier Dir 1995:69.av om

4.5 Inkomstprövning i studiestödssystemet

4.5.1 Nuvarande regler

Studiemedel

När studiemedelssystemet infördes i Sverige skiljde mångadet sig i
frånavseenden studiestöd i andra länder, bl.a. stödets storlekattgenom

inte påverkadesalls föräldrarnas inkomst och förmögenhet. Reduce-av
ring stödet skulle ske enbart den studerandes inkomst ochmotav egna
förmögenhet och, i förekommande fall, makes inkomst och förmö-mot
genhet. Den hade ekonomiska nivåvissöversom egna resurser en
skulle alltså i första hand använda dessa. Motivet statligt stödattvar
skulle tillgängligt enbart för dem hade behov det. Reglernavara som av

hänsynstagandet till makes inkomst och förmögenhet liberaliseradesom
vartefter och slopades århelt 1980.

Vid årreformen 1989 prövningen förmögenhet bort.togs mot egen
En skärpning kom samtidigt reduceringen in-attsom var p.g.a egen
komst skulle ske i första hand bidragsdelen låne-och däreftermot mot
delen. Det blev emellertid kraftig kritik Mångadetta. studerandemoten

hade inkomster fribeloppet,över arbete undert.ex.som genom somma-
ansåg sig arbeta gratis eftersom bidraget reducerades. gjordeDettaren,

riksdagen vårenredan 1990 beslutade återgångatt till de reglerom en
gällde före 1989, nämligen proportionell reducering bidragsom en av

lån.och Riksdagen ocksåbeslutade höjning frånfribeloppetom en av
120 till 150 basbeloppet månadersvid nio studier bet.procent av
1989/90:SfU14.

Med inkomst Sammanräknad inkomst tjänst, näringsverk-avses av
samhet och kapital enligt taxeringen till statlig inkomstskatt. Det innebär
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påverkarinkomst i form sjukpenning och pensionräntor,att t.ex.av
studiemedlen inkomst förvärvsarbete.sätt som avsamma

Studiemedlen minskas inkomsten överstiger det s.k. fribeloppetom
kalenderhalvår. påunder Fribeloppet varierar beroende den tidett som
pågår. någon månadstudierna den studerar bara fribeloppetFör ärsom

kalenderhalvåret.högre för den läser hel termin under Förän som en en
deltidsstuderande oftast förvärvsarbetar vid sidan studierna ärsom av
också högre. Slutligen fribeloppet högre för höstterminengränserna är

vårterminenför delen sommarinkomstemaän störreatt antasp.g.a. av
på kalenderhalvåret.falla Fribeloppenandra knutna till basbeloppet.

årTabell 4.2 Fribelopp 1996 vid heltidsstudier, kr
Basbelopp 36 200 kr

HöstterminVårterminStudietid
1.7-31.121.1-30.6

månad 56 10056 1001
månader 30 77023 3504,5

kalenderhalvår1551 basbeloppetprocentav per
halvåret2 65 ochbasbeloppetunder 1:aprocentav
halvåret.85 basbeloppetunder2:aprocentav

år vid deltidsstudier,Tabell 4.3 Fribelopp 1996 kr
36 200 krBasbelopp

höstterminVår- ellerStudietid
kalenderhalvår

månad 65 1601
månader 54 3004
månader 680505

kalenderhalvår1801 basbeloppetprocentav per
kalenderhalvår2 150 basbeloppetprocent perav
kalenderhalvår3 140 basbeloppetprocentav per

fribeloppet Studiemedlenden har inkomst reducerasFör översom
inkomst. heltidsstuderande harmed 50 överskjutande Förprocent enav

årsinkomsten uppgår till 180 000till studiemedel upphörträtten när ca.
framgårkr, vilket schematiskt följande figur.av
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Figur 4.1 Reducering studiemedel vid heltidsstudier.av
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För de studerande har fri kost och/eller fria läromedel berörsom
främst äldre studerande i gymnasieskolan sker ytterligare reduceringen
med schablonbelopp.

Reducering studiemedel grundval uppgifter i ansökangörsav av
inkomst två kalenderhalvårunder de eller ansökan kanettom som avse.

tillståndCSN har samköra lämnade uppgifter inkom-i ansökanatt mot
stuppgifter hos Riksskatteverket för aktuell Sådanaperiod. samkörningar
resulterar i antal utredningar. Vid återkravavvikelser skerstörreett av
för mycket utbetalt stöd.

Vuxenstudiestöd

Särskilt vuxenstudiestöd och särskiltsvux vuxenstudiestöd för arbets-
lösa svuxa fungerar inom vissa enligt den s.k. inkomstbort-gränser
fallsprincipen. För arbetslöshetsförsäkrade varierarärpersoner som
stödets storlek efter inkomsten före studierna. fastställsFör övriga en
miniminivå. Till följd knytningen till inkomstbortfallsprincipen harav
några regler reducering stödet grund den studerandesom av av
sidoinkomst aldrig införts. reducerasDäremot stödet den studerandeom
har pension, livränta eller liknande ersättning enligt prin-annan samma
ciper Sågäller för utbildningsbidrag. ocksåsker den studerandesom om
har bibehållen frånlön arbetsgivaren under utbildningen. Oftast förloras

sådanahela stödet i fall.
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Sökandens förhållandenekonomiska kan däremot beaktas vid ur-
valsprövningen dvs. bedömningen vilka sökande behöverbästav som
stödet; tillämpas dock enbart i svux-systemet. Om inkomsten vid sidan

studierna inte påverkahög brukar den inte bedömningen. Visar detärav
sig beviljats stöd har omfattande sidoinkomster kanatt en person som
CSN i princip själva till stöd, det händer sällan. Detompröva rätten men
förutsätter den studerande själv anmäler förhållandenändrade elleratt

detta kommer fram Det troligt flertalet harsätt. äratt annat att som
åtminstonehar inkomster under Arbetslösa harsvux sommaren. som

erhåller normalt arbetslöshetsersättning under eventuellt studie-svuxa
uppehåll.

4.5.2 inkomstprövningen slopasKan

Inkomstprövningen återkommandei studiemedelssystemet har varit en
debattfråga. påhar ställtsKrav höjningar fribeloppet, alternativt attav
prövningen Studentkårer framhållitskall slopas helt. del deEn har att

fåstuderande själva bör hur mycket de kan studi-arbetaavgöra utan att
Någonblir lidande. starkare kritik har emellertid inte framförts deerna

åren, kanske delvis beroende möjligheterna till arbete intesenaste att
har varit lika tidigare. önskemålgoda Ett sommarin-ärannat attsom
komster inte skall räknas in i fribeloppet.

Från utgångspunktervissa kan slopande eller liberaliserfngett en av
prövningen inkomst åtgärd.rimlig kanDetmot t.ex.egen anses vara en

innehållahävdas generellt verkande studiestöd inte bör begräns-att ett
ningar förhållanden.beroende den enskildes ekonomiska Vidareav
består lån. dåstudiemedlen till del borde möjligt för deDetstor av vara
studerande arbete begränsa sin skuldsättning. Kontakteratt egetgenom
med ocksåarbetslivet under studietiden självfallet värde. Enär annanav
aspekt den administrativa. Reglerna för inkomstprövningen kompli-är är
cerade och kräver för handläggning och efterkontroller.resurser

vårEnligt mening behållas.bör prövningen inkomst Tilldel-mot
påningen studiestöd bygger den förutsättningen studiereffektivaattav

bedrivs. Ekonomiprövningen har i det avseendet viktig preventiven
funktion påde studerande de inte sig alltförkanatt vet att tagenom

erhållamycket arbete jämsides med studierna de vill ograveradeom
studiemedel. motivEtt ligger bakom de nuvarande reglerna,annat som
och fortfarande har relevans, den har betydande sidoin-är attsom som
komster inte har behov studiestöd har lägredensamma av som som
eller inga sidoinkomster. Möjligheterna till förvärvsarbete varierar
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studie-på utbildning, utbildningsinriktning,tidigaredessutom beroende
enskildes studiekapacitetden etc.ort,

inkomstprövningenavskaffandeviktigasteDet argumentet mot ett av
visarkostnadsaspekten. Skattningar gjortsemellertid ettär attsom

ökade bidragsutbetalningarkan innebäraslopande prövningen ca.av
bidragsni-nuvarandestudiemedelssystemet med500 miljoner kr enbart i

skullefribeloppetvå. studiemedel och inkomsterAlla har översom nu
högre inkomstenfå förbättringen skulle blifullt studiestöd och större

berättigade tillstuderande bliytterligareskulleDessutomär. gruppen
antaldeltidsstuderande, Detstöd. Särskilt gäller det är ett stortgruppen

inte sökerhögskolan och i komvux,ideltidsstuderande, främst som
ordinarie arbete.vid sidanbedrivsstudiemedel studierna ettatt avp.g.a.

höjningdenMånga säkerligen goda inkomster. Omdem har avav
föreslår med slopadskulle kombinerasbidragsnivåema utredningensom

fårytterligare Vidaregivetvis kostnadernainkomstprövning ökar man
såstudieomfattningökar sindå också del studerandemedräkna att en

nås. utred-Beräkningarstudiestödför tillhalvtidsgränsen rättatt som
miljard krpå kostnadsökning i storleksordningenningen gjort visar en

år.per
ingavuxenstudiestödetinnehåller nuvarandedetbeskrivitsSom redan

detMotivet förpå biinkomster.stöd grundreduceringregler avom av
efter tidigarevarieratstorlek bidragetstödenshar i princip varit att

denvarit beskattade. Genomdevissainkomst inom gränser samt att
sidoinkomsternai högrereduceradesbeskattningenprogressivatidigare

verkar be-skattereformenEfterinkomster.utsträckning vid stigande
brytpunkten.s.k.inkomster under denlika för allaskattningen ungefär

beroen-bör därför inteFrågan studiestödetinkomstprövning varaavom
obeskattade bidrag.beskattade ellersigde det rör omav om

detlikhet medstudiestödet bör isamordnadeVi detatt nuva-anser
förinnehålla stödetreduceringreglerrande studiemedelssystemet avom

beräk-nivå. ochförslagviss Desidoinkomsterdem har över ensom
medinkomstprövning iföljandei detningar ett systemgörs avsersom

obeskattade bidrag.

samordnatInkomstprövning i4.5.3 systernett

fribeloppetspåverkas föri första hand reglernaInkomstprövningen av
Även bestämmelsenreduceringstakt.ochstorlek, reduceringsordning att

kalenderhalvår betydelseharvarjeinkomst förprövning skall ske mot
för studerande.stor gruppen
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educeringsordningR

I nuvarande studiemedelssystem reducering proportionelltgörs mot
lån.bidrag och ocksåTankar har emellertid förts fram reducering iom

första lånedelen,hand alternativt reducering i första handmot moten
bidragsdelen. lånedelenReducering i första hand fördelaktig förärmot
dem söker minska sin skuldsättning arbete. Vi kant.ex. egetsom genom
emellertid sådanakonstatera regler skulle innebära betydande kost-att
nadsökningar och i praktiken innebära inkomstprövningen för bi-att
dragsdelen såvidaslopas, inte fribeloppet sänks drastiskt reducering-och
stakten skärps.

Enligt direktiven skall utredningen reduceringen,pröva om som
påverkar subventionen i bör ske proportionellt mellan bidragsystemet,

lånoch eller i första hand bidragsdelen.mot
Förändringarna åri studiemedelssystemet 1989 innebar förstärk-en

ning bidragsdelen. Samtidigt infördes regler reducering iattav om
första hand skulle ske bidraget. Rätten till bidrag upphörde redanmot

årsinkomstför den påhade 60 dåvarande000 kr vid basbe-som en ca.
lopp. nivåVid denna fortsatte lånet,sedan minskningen av som upp-
hörde inkomsten uppgick till 120 000 kr. redannär Som nämntsca.

återgånggjordes emellertid till tidigare proportionellregler meden
år.reducering redan efter och halvtett ett

Våra bidragsnivåerförslag innebär för huvuddelen de stude-som av
fråganrande innebär betydande förbättringar, vilket inkomst-gör om

prövningen viktigare. Kostnaderna för bidraget helhetbelastar i sinän
statsbudgeten. dessa hållsDet angeläget kostnader rimligEnär att nere.

då påverkasprincip kan det i första hand bidraget börärattvara som
Så bådesidoinkomster. länge stödet fyller sin funktionav som som

stimulans och kompletterande försörjningskälla för studerande med
sidoinkomster viss storlek fulltdet motiverat rikta minskningenär attav
i första hand bidraget. Om däremot förmarignaleffektemamot anses

proportionell reducering lämpli har studeratär Utredningenstora en gare.
olika alternativ varierande fribeloppmed och reduceringstakt. Här
redovisas schematiskt reducering enligt de modellerna mednämnda
utgångspunkt i nuvarande regler fribeloppet under54 300 kräratt ett
normalläsår och reduceringstakten 50 överskjutandeäratt procent av
inkomst.
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studiestöd i första hand bidrag,Figur 4.2a Reducering motav
månader.heltidsstudier nio
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handreducering i förstaNettobehållning inkomstökning vidFigur 4.2b av
månader.heltidsstudier niobidrag,mot
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Figur 4.3a Reducering studiestöd proportionellt lån,bidrag och hel-motav
månader.tidsstudier nio
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Figur 4.3b Nettobehållning inkomstökning vid reducering pmportionelltav
lån,bidrag månader.och heltidsstudiermot nio
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figurernaI 4.2b och 4.3b visas de samlade effekterna skatt och reduce-av
ring bidrag vid inkomstökning. Vid reducering i första hand bidragetav moten

marginaleffekten såär inkomsten överstiger fribeloppet figur 4.2b.stor snart
vårEnligt uppfattning bör därför nuvarande reduceringsordning proportionellt

bidrag lån behållas.ochmot
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Tidsperiod för inkomstprövning

pågårdåkalenderhalvår studierunder detdet inkomstenSom nämnts är
studieme-sökerinkomstprövningen. Dentill grund förligger somsom

inkom-beräknadedensin ansökanhösttermin skall idel för uppgeen
vårter-stöd försökerdecember och dentiden juli 31under 1sten som-

juni.januari 30 Dettidenunder 1beräknad inkomstskallminen uppge -
studietid,ickeifrågasätts inkomst underolika sammanhanghar i att

fråga,i fribeloppet. Dennasommarmånaderna, räknas infrämst som
års1989någon samband medändring itillledde inteaktuell länge,varit

inkomstregleranledningenreform. främsta ärDen att avsersomom
många fallskulle ipraktiken. Detsvåra tillämpa istudietidenbart är att

ellerstudietidtillhänför sigpå viss inkomstsvårt skiljaatt enomvara
ferietid.

harCSNkontrollaspekten.tillhänsynviktigt motiv ärEtt att ta nu
Riks-uppgivna inkomsternaansökande ikontrollera motmöjlighet att

sigvisarutredningdet efterinkomstuppgifter. Om attskatteverkets
beloppet.utbetaladeför mycketåterkrävs detvarit för höginkomsten
vilket harstuderande,känd bland devälganskaEfterhandskontrollen är

formi dennaKontrollenreglerna.efterlevnadenförhaft betydelse av
med.året skallunderalla inkomsterintefortsätta taskan knappast om
läm-viktenstyrkerbostadsbidragssystemet attinomErfarenheterna av

kontrolleras.uppgifter kannade
helstundermånga har inkomsterförståeligtDet är att sommarensom

Fribeloppetunder terminstid. ärstudiestödetpåverkardessa inteattser
denAvsommarinkomster.tillmed hänsynemellertid bestämt tagen

kalenderhalvåret höstter-andraför dethögrefribeloppetanledningen är
hänsyntagan-Med principvårterminen.förstaminen för detän omen

sänkasbehövaskulle fribeloppenstudietidunderinkomstde enbart till
mindreupplevaskommasådan förändring kanEn attavsevärt. som

väljerellernågon anledning inte kan attför dem somsom avgynnsam
minska.skulle härigenomValfriheteninte arbeta under sommaren.
förändring.aktualiserautredningenemellertidvillavseendeI ett en

förhållandeviskalenderhalvårför varjeinkomstprövning ärReglerna om
orimligtupplevaskan detenskildekrångliga dentillämpa. Föratt som

båda halv-under detotaltinkomstenfall skeri vissareducering näratt
detta.exempel belyserårsfribeloppet. Följandeåren lägreär än
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KalenderårKalender-kalender-kalender- 2:al:a
halvår 2halvår lhalvår +

000500005040 00000010Inkomst
3.39920.05420.7393.3.32111711261029

____
658173751654678 829Bidrag
8744542 54119 604Lån 93722

532639165815027766Totalt 31

utredningarför kritik. Videffekten harhär visadeDen utsatts som
måste klarläggasbl.a.inkomstkontroll skattebandenCSN eftergör mot

halvåren. ibland intepå studerandeDenfördelar sighur inkomsten vet
månad.juni eller juliinkomst under avsersommarenom en

oberoendeinkomstprövningen börUtredningen att avvaraanser
föreslår därföråret intjänats. Viinkomstenvilken tidunder attsomav

året studerarunder hela för deninkomstenprövning görs mot som
olägenhetemakalenderhalvåren. Därmed skulle de nämndabådaunder

i studi-överensstämmelse mellan inkomstbegreppetklarareupphöra. En
nås lättnader i ad-skulle liksomskattelagstiftningeni ävenestödet och

ministrationen.
läsår hösttermin ochför normaltstudiestödsökerFör den ettsom

sker prövningentermin i sättvårtermin föreller taget somsammaen
kalenderhalvår. Beviljasvarjeinkomstuppgifter förgrundvalidag av
erhållit studiestödsökanden haroch ävenhöstterminstudiestöd för en
ekonomiprövningenvårterminföregående kommerunder attnärmast

teknikårets äri principinkomst. Dethelabasera sig som nusamma
inkomstförändringarvidstudiestödsbeloppetanvänds för justering av

under löpande termin.
studiestöd kom-imedför beloppenförändringenföreslagnaDen att

kostnaderpåföljdmedstuderandeöka för statensattatt gruppenmer
får belopphelårsstuderande högrelika ellergrad.i motsvarande Deökar

Ökningen högharblir för demregler.nuvarande störstmedän ensom
halvåret.låg under det andrahalvåret inkomstochinkomst det enena

någotföreslå studiestödetföljandei detVi kommer att avtrappasatt
fribeloppet.inkomstför den harför närvarandesnabbare överän som

beräknasuppstår den förändringenkostnadsminskningDen genomsom
helårsprövning.övergång tillförökade kostnadernatäcka de

4 16-0856
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Fribelopp och reduceringstaktför heltidsstuderande

Som fribeloppetnämnts i studiemedlenär f.n. 54 000 kr för ettca.
niomånaders läsår. tillåterDenna heltidsarbetegräns åretsunder övriga

månader och normalttre deläven extraarbete under terminstid. Denen
tjänar till fribeloppet och har fulla studiemedel får årundersom upp ett

ekonomi årsinkomst på 147 000motsvarar kr brutto, dvs.en som en ca.
månadsinkomst drygt 12 000 kr.en
I samordnat kommerett nytt vuxenstuderandesystem attgruppen

andelutgöra totala antalet studerande.stor Mot den bakgrundenen av
och med påtanke de krav liberalisering framförts olikaom som av
studerandegrupper har utredningen föreslåövervägt höjd fribe-att en
loppsgräns. Vid den prioritering gjorts mellan olika förändringsbe-som
hov har vi dock för inte föreslå någon nivånändringstannat föratt av

normalläsår. Fribelopp vid korttidsstudierett behandlas längrem.m.
fram i detta avsnitt.

Enligt nuvarande regler reduceras studiemedlen med 50 procent av
inkomst överstiger basbeloppet. Bidraget lika för alla.är Avtrapp-som
ningsreglema slår därför i ocksåprincip lika. framgåttSom figur 4.1av
upphör till stödrätten inkomsten årunder uppgårnär till 180 000ett ca.
kr. Vid införande olika bidragsnivåer vårett det enligt meningtre ärav
rimligt avtrappningen sker med 60att överskjutande inkomst.procent av
Med denna något snabbare reduceringstakt kommer till studieme-rätten
del upphöra för den enårsinkomstharatt 155 000 kr. Ex-som ca.

påempel de beloppsmässiga förändringarna vårt förslag förhållandeiav
till nuvarande framgårregler nedanstående tabell. En utförligareav
redovisning finns i bilaga 3..F
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månaderheltidsstudier niostudiestöd4.4 ReduceringTabell av -

Inkomst, kronorStudiemedel
120 00075 00054 300

fribelopp

Nuvarande regler
reduktion 50 procent

781 8 528658 1417bidrag-
400 22 153873 38lån 45-

Bidrag 40 procent
reduktion 60 procent

64420 444 941225bidrag-
467667 1430-lån 38 119

Bidrag 60 procent
60 procentreduktion

467667 143038 119bidrag-
9 64420 444412lån 25-

Bidrag 80 procent
reduktion 60 procent

19 2898894050 825bidrag-
222 4 822706 1012lån-

kontidsstudierFribelopp vid

beroen-fribeloppolikainledningsvis,närvarande gäller, nämntsFör som
studietid,kalenderhalvår. kortareJuunderpå längdstudietidensde ett

Totalt finnsstudiestödet reduceras.tillåten innaninkomstdess högre är
fribelopp.olikastudiestödslagen 23i

skallstorlekstudiestödetsföregående föreslagit ut-i detVi har att
också fribeloppetslämpligtvecka. Detbelopp ärtryckas i attett per

underomfattarutbildningenveckorantaltill detstorlek somanpassas
utifrån följandeBestämmelserna kan utformaskalenderhalvår.respektive

förbasbeloppet150 ettfribeloppNuvarande utgörprinciper: procent av
då fribeloppethalvår,två veckor,20läsår. utgörFördelat40 veckors

3,75veckaVärdetbasbeloppet. utgör procent75 avprocent perav
basbeloppet.



100 Kapitel 4 SOU 1996:90

föreslårVi fribeloppets andel basbeloppet under kalenderhalv-att av
året ökar eller minskar med 3,75 beroende utbildningsveckor-procent av

förhållandeantal i till standardtiden 20 veckor. Tabell finns i bilaganas
F För den studerar kalenderårunder helt blir fribeloppetettsom sum-

fribeloppen under respektive kalenderhalvår. Något behovman av av
olika fribelopp för vårhalvårhöst- respektive finns inte, fribe-eftersom
loppen knyter till utbildningstiden halvår.under respektive I allmän-an
het höstterminen vårterminen,kortareär vilket medför högreän ett
fribelopp för höstterminen. Undantag universitet och högskolor därutgör
höstterminen pågår20 veckor påföljandetill den 19 januaripoängom
år. Högskolans år40-veckors behöver därför det gäller fribeloppetnär-

uppdelas efter antalet faktiska studieveckor under respektive kalender--
halvår. Rimligt veckor hösthalvåret18 fallaär och 22att anses

på vårhalvåret.veckor De nuvarande reglerna har motsvarande innebörd.

Fribeloppsnivå och reduceringstakt för deltidsstuderande

niomånadersUnder läsår fribeloppet för deltidsstuderandeärett en ca.
105 000 kr. För studerande i komvux har studieomfattningsom en
75 heltid pågäller CSN fastställt fribelopp 78 000procent ettav av ca.
kr läsårvid månader.nio Avtrappningen densamma vidett ärom som
heltidsstudier, nämligen 50 inkomst överstiger fribelop-procent av som

Att fribeloppet förhögre deltidsstuderande motiverasärpet. attav
inkomst icke-studietid påverkai princip inte skall behövasom avser
studiestödet.

Beloppet vid deltidsstudier skall i princip hälften heltids-ettvara av
studiestöd bestämmelsen studiestödsbeloppet för 30 dagarsattgenom
deltidsstudier lika för dagars heltidstudier.15 principär Dennastort som
fungerar så länge sidoinkomsten lägre 300 kr fribeloppet54är änsom
vid heltidsstudier. När sidoinkomsten ligger mellan 54 000 kr och
150 000 kr blir däremot beloppet för deltidsstuderande hälftenhögre än

heltidsbeloppet. Som högst sidoinkomstennär 105 000 krär utgörav
beloppet för deltid 83 heltidsbeloppet. illustreras iDettaprocent av
följande figur.
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del-ochvid hel-reglerenligt nuvarandestudiestödReducering4.4Figur av
lån.ochbidragtidsstudier,

Kronor
00070

-Heltid-- -- -- --000 -60 Deltid--
i00050

40000

i Å30000
xi

00020

10000 Qi
0 i C CC CC CC C CCC CC CC CC C CC CC C CC C CCC CC C CCC CC CC CC CC C DO Öl 00 VC0G VC D N1D DGC ÖlC oo tfN Öl Wfå WY f f.V -C Ö V3 V".GOC l IO C % MJ gOC %I2 V".C ÖJ FCC OCI1 V. -W få-

kronorSidoinkomst,

vidbörjardeltidsstuderandeförföreslår reduceringen sammaVi att
denförreduktionenheltidsstuderande,för attfribelopp sommensom -

heltidsstude-så förhälftenstudieomfattning är storhalvtidshar som-
hardenfribeloppet. Förinkomst över30 enrande, dvs. somprocent av

med 45stödetheltid reduceras75minststudieomfattning procent av
alltiddeltidsstödetDärmed kommerinkomst.överskjutandeprocent av

heltidsstöd.hälftenutgöra ettatt av
övergångnuvarande principenden attinnebärFörändringen gynnaatt

mindrenågotblirinkomstlägenvissaifördeltidsstudiertill personer
förordarbidragsnivåema utredningenhöjningardeuttalad. Med somav

sånivåerograveradebehållaangelägetlikaemellertid inte attdetär
4.5figurAvregler möjliggör.nuvarandeinkomstskalanlångt i somupp
skeskullebidragetavtrappningenframgår desssutomnedan att av

skullevilketbidrag,behålls vid höjdaprincipernuvarandesnabbt om
förändringenKonsekvensernamarginaleffekter.kraftigainnebära av

och 4.7.4.6också i figurernabelyses



102 Kapitel 4 SOU 1996:90

Figur 4.5 Nuvarande mduceringsregler för deltidssmdemnde påtillämpade de
föreslagna bidragen.
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Figur 4.6 Föreslagna reduceringsregler för deltidssmdemnde påtillämpade
de föreslagna bidragen.
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studiestödet.bidrag iefter skattmedel inkomst4.7 Disponibla samtFigur
föreslagna regler.nuvarande ochmellanJämförelse

Kronor
120000
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80000

60000
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000 160000000 120000 14040000 60000 80000 100
kronorSidoinkomst.

80%40% 60%Nuvarande I IE1

stbegreppInkom

år infördes1989studiemedelssystemet nyttettförändringenVid av
medbruttoinkomstbegreppettidigare ersattesinkomstbegrepp. Det
ochnäringsverksamhettjänst,inkomstSammanräknadbegreppet av

inkomstskatt.statliglagenkapital enligt om
medsambandförekommit främst iharreglernaviss kritikEn av

faktis-dentillintestudielån. hävdas hänsynåterbetalning Det tasattav
andraochunderskottsavdragåterbetalningsförmågan, eftersomka

tilldelnings-iinvändning gjortsfår medräknas. Denavdrag inte som
inkomstskattepliktig ärallt begreppet ettframförsammanhang är att

Vissastudiestöd.behovstuderandesmått bedöma deförtrubbigt att av
in,borde räknasstipendier,exempelvisinkomster,skattepliktigaicke

det.anses
det in-medövervägande fördelardetUtredningen attärattanser

också förekommerstudiestödssystemetianvändskomstbegrepp som
Frågan be-föreslås inte.därförNågon ändringområden.inom andra

förmåner.sammanfallandeockså avsnitt 5.4underhandlas om
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4.6 Begränsningar till studiestödrättenav

4.6.1 Längsta tid för till studiemedelrätt

Dagens regler

I dagens studiestödssystem finns vissa tidsgränser för den längsta tid
under vilken fårstuderande uppbära studiestöd. Svuxa beviljas ien
högst två terminer för påstudier gymnasial nivå. För och studie-svux
medel finns tidsgräns för eftergymnasiala studier och tids-en en annan

för pågräns studier nivå.gymnasial För eftergymnasiala studier sattes
tidsgränsen åtta år dåtill studiemedelssystemet årinfördes 1965. Tids-

årsänktesgränsen år,1982 till dvs. tolv terminer. För gymnasialasex
studier sänktes tidsgränsen år från1989 fem år,till dvs terminer.tre sex

Enligt bestämmelserna i studiestödslagen kan fåstuderande studi-en
estöd de angivnautöver det finnsgränserna särskilda skäl. Med denom
praxis utvecklats finns det goda möjligheter för studerandesom atten
få stöd i år.än respektive tremer sex

För avsluta eftergymnasiala studier beviljasatt tvåstudiemedel i
terminer sexårsgränsen, alltsåutöver i sammanlagt 14 terminer. Om det

sigrör utbildning 200 eller beviljaspoäng studiemedelom en mera
i till 15 terminer. Detsamma gäller för studier bredd-utgörupp som en
ning påbyggnadeller grundutbildningen bedöms värdefullav som vara
för den enskilde eller samhället. För forskarutbildning det alltidanses
finnas särskilda skäl bevilja studiemedel sexårsatt utöver CSN:sgränsen.
praxis bygger påhär uttalanden regeringen 1982 prop. 1981/82: 100av
i samband med tidsgränsen från åttasänktes år.tillatt sex

Inom tidsramen på år för gymnasiala studier skalltre även rymmas
studier grundskolenivå. påStudier den nivån dock ettanses vara
särskilt skäl för tidsgränsen.utöver I praxis har därföratt bort-man

från dåden tid studier bedrivits grundskolenivå.sett För avslutaatt
påstudier nivågymnasial kan studiestöd beviljas åri treårs-utöverett

I vissa fallgränsen. beviljas dock studiestöd under längre tid. Omännu
studerande målinriktadebedriver studier, förbättraravsevärten t.ex.som

hans position arbetsmarknaden, kan studiestöd beviljas i till nio,upp
tio terminer.

Överväganden

Utredningen det i huvudsak finns motiv för begränsaatt treanser att
den tid under vilken studerande kan uppbära studiestöd. Det förstaen
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ådrarmotivet behovet förhindra enskilde alltförden sig högär att att en
skuldbörda. dåandra motiv begränsning tid harEtt denär att en av man

förmåtill stöd kan studerande till bättre planering sina studier.rätt en av
sista kostnad för gällerEtt motiv lämna studiestöd. Dettaär statens att

inte minst bakgrund de höjningar studiebidraget vimot av somav
föreslår.

finns vissa problem med dagens regler tillämpning.Det och Ett
sådant risken för alltför skuldsättning för enskilde.den Det ärär storen

få långmöjligt för studerande studiestöd under tid, särskiltmycketatten
på utbildningsnivåer.han bedriver fleraeller hon studierom

problem har med gränsdragningen mellan olikaEtt göraannat att
utbildningsnivåer,utbildningsnivåer. realiteten finns det i dag fyraI

påverkarpå forskarutbildningsnivåeftersom studier grundskole- och inte
nivåernivåer.till stöd andra Vi uppdelning fyrarätten attanser en

föreslår visslämplig i det studiestödssystemetär även ennya men
nivåerna.förändring gränsdragningen mellanav

gällerCSN har vid tillämpningen antal problem vadstött ett
gränsdragningen gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.mellan

nivå treårs-förekommer studier gymnasial inte inomDet att ryms
utbild-kombinerar olika gymnasialadärför de studerandegränsen, att

vuxenutbildning och dessutomningar. Det kan gymnasial envara en
på-gymnasialkonstnärlig utbildning ellerutbildning t.ex.annan en en

till sinbyggnadsutbildning. Ofta det sig utbildningrör somom en
alternativ tillkaraktär liknar eftergymnasiala utbildningar eller utgör ett

högskoleutbildning.en
föreslår gymnasial vuxenutbildningavsnitt vi studier inomI 4.2.4 att

motsvarandeoch utbildning kunskaper och färdigheterannan som ger
uppnås till vissadem i gymnasieskolan skall högre bidragettsom ge

skall gällastuderande. Vi utbildningsavgränsningattanser samma
tillbeträffande längsta tid under vilken studerande harden rätt stu-en

påbyggnadsutbildning i kom-diestöd. innebär studier vidDetta att t.ex
utbildning minskaeller vid konstnärlig gymnasial kommer attvux en

studiestöd iden tid därefter har till förfogande förstuderandesom en
högskolan.

tidVi bör utformas med regler för längstabestämmelsernaattanser
utbildningsnivåerför till studiestöd inom fyra nämligenrätt

grundskolenivå,utbildning
vuxenutbildning och utbildning kun-gymnasial annan som ger

motsvarande uppnås gymnasie-skaper och färdigheter dem isom
skolan,

utbildninggymnasial utbildning och all eftergymnasialannan
forskarutbildning,utom
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forskarutbildning.
utbildningsnivå inte skallPrincipen bör studiestödatt envara

på nivåer.på få exempelvisinverka stöd andramöjligheten Denatt som
fåårs ålder grundskole- gymnasies-vid 20 eller 25 studerar för elleratt

till studiestöd för högskolestudier under likakolekompetens skall ha rätt
lång sådan ungdomsskolan.kompetens itid den skaffat sigsom som

har gymnasiekompetensbör gälla för denDetsamma men somsom
för bli till högskolan.kompletteringsläser att antagen

Förslag

medföreslår studiestödslagen skall utformasVi bestämmelserna iatt
utbildningsnivå generella tillför denvissa tidsgränser inom varje rätten

utnyttjaenskilde full frihettidsramar har denstudiestöd. Inom dessa att
Studerandehan eller hon väljer.studiestödet för utbildningden somsom

dock hagymnasiekompetens skalltidigare grundskole- ellerinte har rätt
skall det,till stöd under längre tid. Dessutom sätt som nu,samma

finns särskildadessa tidsgränser detmöjligt utöveratt omvara
skäl.

föreslå studiestödet skall lämnasviI avsnitt 4.8.2 kommer attatt per
Även uttryckasför till studiestöd börför längsta tidvecka. reglerna rätt

år bedrivs i 40studier underveckor. vanligastei antal Det är att ett
år 40 studieveckor.veckor. bör därförEtt motsvaraanses

gäller förPå grundskolenivå går tidsgränsdet inte att somange en
studerande-olikautbildning varierar mellanalla eftersom behovet av

tillalltifrån grundskoleutbildning demhelt saknardem somgrupper,
inför fortsattabehöver repetitiongrundskolekompetenshar mensom

gymnasieskolenivå.påstudier
varje kommunin-skollagen 1985:1100 harbestämmelserna iEnligt

uppnås grundskolansådan ivånare färdigheter normaltsaknar somsom
föreslår denvuxenutbildning. Vigrundläggandedelta i atträtt att som

grundskoleni-sådana skall ha till studiemedelinte har färdigheter rätt
beviljas förvå särskilda skäl bör studiemedeldet finnsi 80 veckor. Om

grundläggande färdig-för den saknarlängre tid. gäller särskiltDet som
detVid bedömningenskrivning och räkning.heter i läsning, omav

detbör beaktastidsgränsenfinns särskilda skäl utöver attatt ur
invånare grundskole-minstsynvinkel angeläget alla harsamhällets är att

kompetens.
behövergrundskolekompetens,studerande redan harTill mensomen

beviljas istudiemedelgymnasiala studier, börinför fortsattarepetera
högst 40 veckor.
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Även vid studier i gymnasial vuxenutbildning motsvarandeoch
utbildning uppnåvarierar den studietid krävs för gymnasiekom-attsom

mellan olika studerandegrupper beroende deras utbildnings-petens
föreslårbakgrund. Vi den tidigare endast har grundskolekompe-att som

eller motsvarande skall ha till studiemedel i längst 120 veckor.rätttens
vårtEnligt förslag i avsnitt kommer bidraget4.2.4 lämnas med 60att

fågrundbeloppet. harDen gymnasial utbildning börprocent av som en
stöd sådanaunder kortare tid. Till den redan har kunskaper ochsom
färdigheter förmedlas i gymnasieskolans nationella eller specialut-som
fonnade bör studiemedel med 40-procentigt beviljasbidragprogram - -
i högst 40 veckor. Om det finns särskilda skäl möjligtbör det attvara
överskrida tidsgränsema med högst veckor.40 Vid bedömningen av om
det finns särskilda skäl bör beaktas det synvinkelsamhällets äratt ur an-
geläget studierna slutförs fram till fullständig gymnasiekompetens.att

Inom tidsgräns skall inrymmas högskoleutbildning ochnästa annan
eftergymnasial utbildning gymnasial inteutbildningsamt som ger
kunskaper uppnåsoch färdigheter dem gymnasiesko-motsvarande isom
lan. alltsåHär finns vissa gymnasiala utbildningar i dagäven som ryms
inom treårsramen. föreslår nivåden nuvarande Vi studier dennaatt
skall år.generell till studiestöd i veckor skall200 eller fem Deträttge

fådock möjligt studiemedel denna det finnstidsgränsutöverattvara om
Sålundasärskilda skäl. bör det möjligt tidsgränsenutöverattvara

årmed högst vid studier längre utbildningsprogram. Detsammaett
påbyggnadbör gälla för breddning eller grundutbildningenen av som

värdefull för samhället eller den enskilde. möjligtär Det bör även vara
långapåstudiestöd under längre tid till studerande mycketännuatt ge

ocksåutbildningsprogram. olikabör gälla vid kombinationDetta aven
fåutbildningsprogram denna kombination krävs för utöva ettattom

visst yrke.
Vad slutligen gäller forskarutbildning utredningens principiellaär

inställning studierstudiemedel helst inte skall behöva anlitas föratt
nivå.denna Studieñnansieringen bör ordnas doktorandtjänst,genom

utbildningsbidrag eller det stöd kan komma dessa. Medersättaattsom
den omfattning dessa andra stödformer de dockhar i dag räckersom
inte till alla forskarstuderande. därför tillsvidare nödvändigtDet är att

studiemedel till forskarutbildning under tid. Idag finnsbegränsadge en
vi ingen tidsgräns för till studiestöd forskarstudier.vidrättensettsom

sådanEn tidsgräns nödvändig, bl.a för förhindra alltför högär att en
föreslår på forskarutbildningsnivåskuldsättning. Vi studier skallatt ge

börgenerell till studiemedel i 40 veckor. Om det finns särskilda skälrätt
det möjligt studiestöd i ytterligare högst veckor. bör40 Detattvara ge
främst gälla forskarutbildningen kan förväntas avslutad inombliom
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förgälla i början forskarutbildningendenna tid. kanDet även enav
få utbildningsbidrag för doktoran-kan förväntasstuderande som senare

der eller doktorandtjänst.

till studiemedeltid för4.6.2 Kortaste rätt

i dag 15studiemedel, ochför tillDen kortaste tiden ärrätt svuxasvux
Studierpå dagar för deltidsstudier.studier heltid och 30dagar för utom-

månader tillmåste pågå föri minst minst rättlands dock atttre ge
i vissatid dagar kanstudier under kortare 15studiemedel. För än man

korttidsstudiestöd.fall beviljas
studiermöjliggöraflexibelt ochstudiestödet skallDet avvaranya

skall hastudiernaDock bör det krävasolika längd och omfattning. att
månad börStudier under kortare tidomfattning.viss minsta än enen

vår studiemedel.finansieras medenligt mening inte
studiestödet skallföreslår till detstudierna förVi rättattatt ge nya

dock krävaspågå utomlands börveckor. studieri minst fyra För att
heltidsundervisning.veckorsstudierna omfattar minst 13

Övre studiemedelåldersgräns för till4.6.3 rätt

och tillämpningreglerDagens

får studiemedel lämnasstudiestödslageniEnligt bestämmelserna t.o.m.
årsår 50och ochår då fyller 45det studerande t.o.m.svuxasvuxen

ålder.
ålders-år den högstaFrån tillkomst 1965studiemedelssystemets var

År år. Då 1975tillkomår. den till 451969 höjdes40gränsen svux
Årockså år. höjdes dockvid 1986åldersgränsen stöd 45för dettasattes

förår. för bara höjaåldersgränsen till Motivet gränsenför 50 attsvux
korttidsutbildadeför äldresärskiltdetta stöd är avsettatt perso-svux var

ner.
åldersgränsenfår studiemedel beviljasstudiestödslagenEnligt över

1975:23uttalade 1975skäl. Riksdagen prop.det finns särskilda attom
tilldå studiestöddet gällde beviljapraxis borde tillämpasgenerös atten

studieti-vidår. skulle vikt läggasVid prövningen45över storpersoner
tillmätaseller inriktningskulle studiernasdens längd. Däremot art

fråga studier. Medså yrkesinriktadedetmindre betydelse länge omvar
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förhållan-dethar praxis utvecklats därledning detta uttalande ärenav
års ålder.få respektive 50studiestöd efter 45devis lätt ävenatt
års ålderstudiestöd efter 50för bevilja 45Särskilda skäl att anses

dåårpåbörjat under detutbildningensökande harfinnas den senastom
år utbildningansökanhan eller hon fyllde 45 50 samt om avser en

sökandegymnasiekompetens dengrundskole- ellersyftar till somsom
finnas ansökanskäl vidareinte har tidigare. Särskilda enavseranses om

så alltflerhär succesivt ändratsutbildning. Praxis haryrkesinriktad att
för hög-beviljasStudiemedel kanutbildningar inryms. ävennumera

Slutligenyrkesexamen.med inriktningskoleutbildningar mot ansesen
ansökanbevilja studiestödfinnas särskilda skäldet även att avser enom

ändå be-sig yrkesinriktad,iutbildning är storutan att avvarasom,
yrkesverksamhet.tydelse för sökandens

till dendet finns särskilda skäl,funnit ävenOm CSN har att ser man
kan längståterstående Studiestödstudierna beräknasdetid ta.som

års ålder. denår terminer efter 45 50 Detta ärbeviljas i sextre
påbörjar och medtillstudiernaför studerandemaximala tiden uppsom

52ålder. stegvis avtrappning. Denårs Därefter sker är5550 somen
5954få terminer, denår exempelvis stöd i högst 4 ärkan57 som

år termin.55 60 i högst 1år denterminer ochi högst 2 ärsom
år. Ca. 13510 äldrestudiemedelstagarna knappt änAv är procent

Kvinnligaårår eller äldre.och 0,3 5045äldreär än procentprocent ca
något manliga.äldregenomsnittstödtagare i änär

studiemedel-något äldrenaturligtVuxenstudiestödstagare änär nog
Budgetåret 1994/95studerande medsärskiltgällerDet varstagare. svux.

vuxenstudiestöd 35särskiltstuderande medalla53knappt procent av
år eller äldre.år och 3 50år äldre 45eller äldre, 9 än procentprocent

år 6eller äldre,31 35medBland studerande procentprocentsvuxa var
vuxenstudiestödstagareår eller äldre. Blandår 50och 245över procent

ålderskillnader mellan kvinnor ochpåtagliga män.finns inga

överväganden och förslag

studiefinansie-studiestöd, skallidetVi även ett nyttatt gesomanser
åldrar, hanödvändigti alla övrestuderanderingsmöjligheter är att en

stude-viktigt skäl för dettaåldersgräns till stöd. Ettför ärrätten att en
från rättvi-studielånet. allmäntSettbetala tillbakarande skall hinna ett

inteåldersgränsen ligga ganska högt. Dendockseperspektiv bör som
dettafå kunnastudiestöd i ungdomen bör görautnyttjat möjligheten att

ålder.förhållandevis högvidäven en
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de årensI diskussioner studiestödet har förslag förekom-senaste om
bådemit åldersgränsen.sänka och höja Det har funnitsatt att ävenom

påtankar åldersgränserolika för olika utbildningsnivåer.
Vi inte det finns skäl sänka den åldersgränsen. Enatt övreattanser

åldersgränssänkt skulle främst drabba kvinnor med ofta behovett stort
utbildning. I dagens snabba samhällsomvandling bör det finnasav

möjligheter för människor sadla och börja studera iatt ävenom mogen
ålder. föreståendeDe satsningama nationellt kunskapslyft ochett
livslångt lärande understryker vikten studiefmansieringsmöjligheterav
för äldre utgångspunktstuderande. våraEn för förslag studielånär att

återbetalas.skall Vi därför inte heller beredda föreslå någonär höj-att
åldersgränsen.ning Det medför vi i avsnitt för framäven 7:7 för-attav

slag begränsning lånemöjlighetema för äldre studerande i formom en av
lånetak.ettav

Utredningen åldersgränserde finnsövre i dag iatt stortanser som
väl föreslåravvägda. Viär dock vissa förändringar.sett

Idag det så svårti praktiken fåinteär studiestöd årsefter 45 50att
ålder. Lite tillspetsat skulle kunna den åldersgränsensäga övreattman

mångaför studerande ligger vid år.55 60 infonnationssyn-Ursnarare
någotpunkt det olyckligtär med denna skillnad mellan formelladen

och åldersgränsen.den reella Det sannolikt mångaövre potentiellaär att
vuxenstuderande inte känner till möjligheten få studiestöd efter 45att

års ålder.50
Utredningen föreslår åldersgränsenden årskall 50 förövreatt vara
till studiemedel. alltsåAllarätt skall ha generell till studiestödrätten

år dådet år.fyller 50 Om det finns särskilda skäl bör studies-t.o.m man
töd kunna beviljas något någraför ytterligare år,eller dock längst t.o.m

år dådet år.den studerande fyller 55 Särskilda skäl bör finnasanses om
studierna syftar till grundskole- eller gymnasiekompetens denen som
sökande inte har tidigare, studierna betydelse för denärsamt storom av
sökandes fortsatta yrkesverksamhet.

Möjligheten få lån kan kommanämnts begränsas detatt attsom av
lånetak vi kommer föreslå i kapitel studielåneskulden7. Om harattsom
nått lånetakettill kan studerande fåi vissa fall studiestöd endastupp en
i form bidrag eller lånebeloppmed lägre det maximala.änettav
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på studerande4.7 Krav

Studieresultat4.7.1

Dagens regler

får studiestödpåbörjar eftergymnasiala studiergymnasiala ellerDen som
få fortsattnågon studieresultaten.prövning de tidigare För attutan av

uppnår studieresul-tillfredsställandestuderandestudiestöd krävs denatt
studiemedel tillstudiestödslagen lämnasbestämmelserna iEnligttat. en

nivå till de"endast det med hänsyneftergymnasialstuderande om
uppnått måste han kommersannolikt,resultat harhan attattansessom

skall hänsynbedömningnormal tid. Vid dennaslutföra studierna inom
inverkatkan haförhållanden personligtill antasnaturtas somav

nivå beviljas fortsattgymnasialstuderandestudieresultaten. Till en
Även skallhärbedrivits i normal takt.studiernastudiestöd endast om

förhållanden. lagen intehänsyn personliga Däremottill utrymmetas ger
medverkat tillomständigheter kan haför andrabeakta ett svagtatt som

gåskallde framtida studiernasannolikheten förstudieresultat eller att
tillämpningenförbestämmelserUtformningeni normal takt. närmareav

överlämnats CSN.studiestödslagen harav
utbildningar-de eftergymnasialastudieresultatprövningen indelasVid

respektive bundnafriatvå tradition har kallatsi grupper, som avna
där denutbildningarutbildningar räknasTill friautbildningar. gruppen

med högomfattning ochbegränsadundervisningenlärarledda är enav
ingenjörsutbildningar,ekonomutbildningar,självstudier,grad t.exav

bund-gymnasielärarutbildning. Tilljuristutbildning, grund- och gruppen
studiegångsammanhållenmedutbildningarutbildningar förs en merana

Några förskollärarut-undervisning. exempellärarleddmed mycket är
veterinärutbild-läkarutbildning ochsjuksköterskeutbildning,bildning,

liggereftergymnasiala utbildningardeHit hänförsning. även som
utanför högskolan.

få studie-forsattpå utbildningar skall förbundnas.k.Studerande att
Här krävsstudieplanen föreskriver.taktstöd klara studierna i den som

friavid s.k.studietakt. studerandealltså 100-procentig Förprincipi en
studietakt.75-procentigmedräcker det däremotutbildningar en

till resultateni de flesta fallstudieresultatprövningenVid ser man
bedrivitstidtvå studier under dennaterminema. Omunder de senaste

för30skall ha klarat minstmånader studerande poängi nio krävs att en
Studiestöd kanstudiestöd.till fortsattprövning hasärskild rättatt utan

25tid endast klaratstuderande under denna poängbeviljasäven om en
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under förutsättning han eller hon under dåhela den tid studier be-att
drivits klarat i genomsnitt minst 15 termin.poäng per

En studerande uppnåttinte de angivna studieresultaten kan eftersom
särskild ändåprövning beviljas studiestöd för de framtidaom prognosen
studierna god. Vid denna prövningen någottillämpasär liberalareen
bedömning de tidigare studieresultaten exempelvis sökandeav om en
bara studerat termin, han skriver på D-nivån,C- elleruppsatsen om om
han grund felval byter utbildning några årseller han efterav om
studieuppehåll återupptar förhållandenstudierna. Som personlig naturav
räknas sjukdom, anhörigs sjukdom, vårddödsfall familjen,nära iegen

vårdsjukt barn, närstående, bampassningssvårigheter och andraav av
liknande omständigheter rådaden studerande inte kunnat över.som

Endast frånalla ansökningar studiemedelprocentca. en av om
studerande avslåsi högskolan grund otillräckliga studieresultat.av
Den siffran någondock inte bra studieframgångenbild hosger av
studiemedelstagama. flestaDe misslyckas i sina ansökerstudiersom
inte studiemedel.om nya

Ett problem med de nuvarande reglerna fortsatta studiemedelattom
kan beviljas studerande under läsår klarar endast 75även ettom en

studieåtagandet de kan leda till vissa studerandeärprocent att attav
sin studietakt till detta. innebär bådeDet effektivitetsförlusteranpassar

för utbildnings- och studiestödssystemet och ökad skuldsättning fören
den enskilde. påExempelvis kan studerande juristutbildning 180en en
poäng, där normalstudietiden nio fåterminer, studiemedel i tolvär

alltsåterminer, åri och halvt normalstudietiden.utöverett ett
Ett problem ligger tvåi uppdelningen resultatpröv-iannat

ningsgrupper. Skillnaderna i uppläggning och studietakt mellan utbild-
bådaningarna såi de såinte det motiverarär stora att storgrupperna en

skillnad i resultatkrav. har årensDessutom det, de för-senastegenom
ändringar svårarei högskolan, blivit allt hänföra utbildnings-att nya

till resultatprövningsgrupp.rättprogram

Principerför studieresultatprövning

huvudprincipEn för det studiestödet reglerna skallär att uppmuntranya
till snabba och effektiva studier. bör gällaDetta beträffande studie-även
resultatkraven. fårReglerna dock inte motverka de utbildningspolitiska
mål studiestödet uppnå.skall bidra till Reglerna bör medverkaattsom
till hållerstuderande god studietakt, inte till studerandeatt atten men
med goda förutsättningar slås frånför studier utbildningen. Studiestö-ut
det bör till den bedriver målinriktadeaktiva och studier,som men
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tillhelleroch intesig studiernaseriöstinteinte till den ägnarsom
framgångsrika studier. Enbedrivaförförutsättningarsaknarden attsom

utbildningen.ikvalitetenfår hellerintereglerna överskärpning utav
flerförsänker kravenutbildningsanordnarnafår såbli attinteDet att

resultatkrav.studiestödetsskall klarastuderande

studieresultatförhållande tillStudiebidrag i

högskolestude-storlek förstudiebidragets1994beslutadeRiksdagen att
upphävdesBeslutetstudieresultat.tidigareefterskullerande avpassas

taldagligtimodell komDennaår riksdagen.den nyaavsenare samma
PPP-modellen.poäng ellerpengunder namnetatt per

skall lämnasstudiebidragPPP-modellenUtgångspunkten för är att
ellerantaluttryckt ilängd poängutbildningensför tid motsvaras avsom

enligtungefärstudiernaFörseningar istudieplan.tid enligt accepteras
bestå enbartdåstudiestödet kommergällande reglerna,de att avmennu

andradenstudiestödet fr.0.m.lån. högskoleutbildningarFör avpassas
föregående studenttermin. Enunderstudieresultatetefterterminen som

dethälftenfår medstudiebidrag10bara klaratexempelvis poäng av
Å blirlånet så totalbeloppetökarsidanandrabeloppet.maximala att

detsamma.
antalantal fördelar ävenPP-modellen har ettVi ettatt menanser

be-den skulle störremodellenmedfördel ärnackdelar. En att ge en
föreslår, deutredningenförändring attsparing den samtän nuva-som

behållas.skulle kunnafå studiestödfortsattförresultatkravenrande att
förmodaskanstudieresultatförhållande tidigaretillbidrag iEtt

givetintedockstudier. Deteffektiva attoch ärtill snabbauppmuntra
välja sinfrihetstudentenReglernastudenter.för alla attdetta gäller ger

studietaktväljer lägrestudenterdelmedförakanstudietakt. Det att enen
skuldsättningökadnågot skuldsättning. Enökadleder tilldettrots att en

idogastuderande ansträng-vad gällerproblematisksärskilt trotsär som
normalstudietid.utbildningengenomföralyckasningar inte
vår uppfattningenligtstudiestödet bör attförhuvudprincipEn vara

skullePPP-modellenpå utbildning.valetstyrandeskall verkadet inte av
framförutbildningarochlätta kurserväljastuderandekunna locka att

finnsDetarbetsinsats.svårare högreoch kräverdem enanses varasom
upplägg-påverka utbildningenskanPPP-modellenviss riskäven atten

kvalitet.lägrekurserning i riktning mot av
PPP-model-mednackdelarnavibedömningsamladVid attanseren

medgermarginal,vissVifördelarna.len överväger att somenanser
förhållande tillieftersläpningvid vissstudiebidragfortsatt fullt även en
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studieplanen, rimligtär studiesocialt inslagett i studiestödet för att
minska de studerandes risktagande.

Samma resultatkrav för all utbildning

De förändringar genomförts högskolans resurstilldelningssystemsom av
skulle kunna tala för resultatkraven skall deatt för allvara samma
utbildning. I det hälftenär än ersättningensystemet tillnya mer av
högskolorna beroende poängproduktionen. Högskolomas utbildningav
skall läggas så poäng heltidsstudieratt undermotsvararupp en en
vecka. Poängsystemet utgåskall från den genomsnittliga tid det tarsom
för de studerande inhämta viss definierad kunskapatt eller färdighet.en
Det kan då hävdas poängkraven vid studieresultatprövningenatt också
bör desamma för alla utbildningar.vara

Vi det skulle fördelatt kraven på studieresultatanser vara en om
desamma för all högskoleutbildning. Det vårdock, enligtvore är be-

dömning, för tidigtännu införa enhetliga studieresultatkrav.att Det nya
resurstilldelningssystemet påtorde sikt medverka till genomström-att
ningen ökar i utbildningar där den låg. Tills måsteär vidare docknu
studiestödsreglema hänsyn till studieorganisationenta varierar inomatt
högskolan. Det inte rimligtär sänka kraven för de utbildningaratt där
det krävs eleverna följer studieplanen.att Studieresultatkraven börnu
därför variera mellan olika utbildningart.v. i högskolan. Högskoleut-
bildningama bör fortsättningsvisäven delas tvåin i Principemagrupper.
för denna indelning kan dock behöva över.ses

Förslag till utformning studieresultatkravav

För studerande vid s.k. bundna högskolutbildningar bör resultatkravet
för till fortsatträtt studiestöd liksom i princip följerattnu vara man
studieplanen. Detsamma bör gälla för andra eftergymnasiala och gym-
nasiala utbildningar.

En studerande på s.k. fri högskoleutbildning bör givetvis haen
ambitionen följa studieplanen alltsåoch klaraatt 40 under 40poäng ett
veckors läsår. Studiestödsreglema bör dock hänsyn till studententa att
inte alltid lyckas med detta och medge tillfälliga eftersläpningar i för-
hållande till studieplanen. föreslårVi resultatkraven formulerasatt som

viss tillåten eftersläpning uttryckt i antal i relationen poängett satt- -
till den dåtid studerat. föreslårVi resultatkravet i princip skallattman
relateras till den dåtid studerande haft studiestöd. Detta vissären en
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informatio-ochadministrationenunderlättarnulägetförändring mot som
studerande.till dennen

studieresul-nuvarandedeföreslår skärpningvissUtredningen aven
studiestödåret medförstaunder detstudentförordarVitatkraven. att en

studieplanen.förhållande tillitill 10med poängtillåts eftersläpa upp
5eftersläpningökad poäng.studieår medgesytterligarevarjeFör en

svårighetför studenterstalar attfrån verksamhetCSN:sErfarenheter att
detDärförstudieåret. ärförstaunder detresultatkravenklara störstär

Utformningenåret.förstaunder detbehålla kravdagenslämpligt avatt
nedan.föreslår illustrerasvide regler

totaltMinimikrav,TillåtenStudiestödstid
uppnådda poängeftersläpning, poäng

3010år veckor40l
6515år veckor2 80

10020år veckor1203
13525år 160 veckor4
17030år veckor5 200

medjämförtskärpningvissföreslår innebärviDet system ensom
ivariationertillmöjlighetsamtidigt störredagens regler, engermen

årnågotunderstudieresultatstudietiden. Ettstudieresultat svagtöver
studietiden.tidigare understudieresultatkan uppvägas gottettav

studieresultat-utformningenförriktlinjervissahärVi har angett av
StudieresultatkravenCSN.utformasliksombörDetaljernakraven. avnu

sådocksärskild prövning är storstudiestödtill fortsattför utan avrätt
Vistatsmakterna.börregleringviss görasenskildevikt för den att aven

lämnasstudiestödskallstudiestödslagenföreslår det i att omatt anges
med hänsynfrämststudieresultattillfredsställandeuppnåttstuderandeen

förHuvudprincipemastudiestöd.haftdå eller honhanden tid po-till
studiestödsför-iregeringenbörbådai deängkraven anges avgrupperna

ordningen.
tillmåste dessareglernadetaljutformningCSN:sVid anpassasav

Förutbildningar.ochhögskolorolikaviduppläggningutbildningens
dagimöjligt sättdethögskolor bör atttekniska somsammavara

något änblir störretillåtna eftersläpningenså denreglerna attanpassa
mindregengäldiutbildningen, motbörjanriktlinjerna ienligt menav

utbildningsprogrammet.slutet av
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Studiestöd då resultatkraven inte uppnås

Det viktigt framhållaär de regleratt vi här föreslåratt endast gällersom
de minimikrav skall uppfyllda för studerandesom attvara utanen
särskild prövning skall beviljas fortsatt studiestöd. En studerande som
inte klarar de uppställda kraven kan ändå beviljas studiestöd om pro-

för de fortsatta studierna god. Reglernaär förgnosen prognosbedöm-
ningen bör desamma för alla utbildningsnivåer. Jämfört medvara nulä-

innebär detta förändringget vad gäller studier nivå.gymnasialen
Vid prognosbedömningen skall CSN, förutom de tidigare studieresul-

beaktaäven detaten, andra faktorer kan ha medverkat tillsom att en
studerande inte uppnått de föreskrivna resultatkraven och till deäven se
studier han eller hon har framför sig. För studerande grundskole-som
och gymnasieskolenivå bör det därvid beaktas många vuxenstuderan-att
de har bakgrund kan svårighetergör haen att bedrivasom attman
studier det samhälletssamt synvinkelatt angelägetär kanur att vuxna
slutföra utbildningen. I övrigt bör prövningen ske efter kriteriersamma

i dag. Det viktigt samrådsgruppema,är medsom att förrepresentanter
utbildningsanordnare och studerande, medverkar i prövningen dessaav
ärenden.

Riktlinjer för prognosbedömningen finns i studiestödslagen. Vi
föreslår formuleringama i lagtextenatt till gällande praxis.anpassas
Studiestöd bör beviljas det med hänsyn till omständigheterna kanom

sannolikt den studerande i fortsättningenattanses kommer uppnåatt
tillfredsställande studieresultat.

En studerande inte beviljas fortsatt studiestöd måste hansom om-
eller hon inte väljer avbryta studierna studeraatt tid studiestödutanen-
för uppnå de resultat krävs fåatt för påstöd De förslagattsom nytt.

vi lämnar innebär det någotblir lättare i återsom att dagän bliatt
berättigad till studiestöd. föreslårVi återstudent blir berättigadatt tillen
studiemedel från den dåvecka eftersläpningen håller sig inom de med-
givna marginalerna. En studerande efter ha haft studiestöd i 80attsom
veckor endast uppnått 60 kan enligt vårtpoäng förslag fåinte studiestöd

särskild prövning, eftersomutan tillåtnaden eftersläpningen tvåefter år
fårinte högre Från15än poäng. den dåvecka studenten godkännsvara

på ytterligare 5 kan hanpoäng eller hon dock på få studiestöd.nytt
Vårt förslag relatera poängkraven till den dåatt tid student haften

studiestöd innebär i övrigtäven det blir lättare fåatt stöd för denatt
studiestöd studerat uppnåutan goda studieresultat.som utan att För att

förhindra studiestöd beviljas till denatt saknar studielämplighet kansom
det nödvändigt ha vissa minimikrav påatt studieresultatvara iäven
dessa fall.
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studieresultatprövningEn tätare

det.ansökertvå till denterminerföri dagbeviljasStudiestöd omsom
sökerstuderandedå den nyttstudieresultaten görsPrövningen av

gångenterminföransökerendaststuderandedenstudiestöd. Om en
termin.varjeefterprövningendockgörs

gårstudiestödetviktigtdetvi är attvi tidigareSom nämnt attanser
under-Vissastudier.effektivaochaktivabedriverstuderandetill som

studerandeantalfinnsdettydergjort ettCSN somattsökningar som
där-två terminer,ihögskolestudierstudiemedel förbeviljas sommen

studiere-uppnår tillräckligaoch intestudiersigaktivtefter inte ägnar
utflödetibesparingarbetydandeskullebedömningCSN:sEnligtsultat.

vissaförstudieresultatprövningen ut-studiemedel kunna göras omav
tillbörbesparingsmöjlighet tastermin. Dennavarjeefterbildningar görs

vara.
tvåstudieresultatprövninginförafår möjlighetföreslår CSN attVi att

varjeefterprövningmedSyftetutbildningar.år vissagånger för enper
undertill denstudiestödutbetalningen somtermin är stoppaatt av

alls. Enresultatingaellerstudieresultatuppnått mycketterminen svaga
utbildningsanordnarnasfår begränsainteterminvarjeprövning efter

Studie-utbildningsblock.iutbildningen störreorganiseramöjligheter att
förut-underår,förbeviljaskunnafortfarande ettstödet bör gesmen

termin.efterminimikravenuppfyllerstuderandedensättning enatt

Studieaktivitet4.7.2

och rutinerreglerDagens

vissamedstudiestödlämnasstudiestödslagenibestämmelsernaEnligt -
studier. Ibedriverstuderandedåtidförendastundantagangivna en- fårochstudiemedel,föreskrivsstudiestödsförordningen svuxaatt svux

studierdebedriverstuderandedenstyrktdetendast är attbetalas ut om
CSNbestämmelserdeenligtför närmarebeviljasstudiestöd somsom

meddelar.
deltagan-studieaktivitetskontrollenbyggervuxenstudiestödenFör

stödet. För rättutbetalningtillknutenochundervisningen är närade i av
varje dagundervisningenvidvuxenstudiestöd krävs närvaro somtill

Införföljer.vuxenstuderandedenkursdenundervisning somges
särskiltstuderandemånad skall den ettvarjei slutetutbetalningen av

varjestuderathonellerhanförsäkratill CSNlämnas attstudieintyg som
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vardag under utbetalningsperioden eller orsaken till han ellerattange
hon frånvarande.varit Skolan skall intyga den studerande varitatt
närvarande alla undervisningsdagar. Om den studerande frånvaran-varit
de skäl inte behållarätt studiestödet fårav att han eller honsom integer
stöd för dessa undervisningsdagar.

Studiemedel utbetalas också månadsvis, till skillnad frånmen vuxen-
studiestöden månadsutbetalningamagörs i förskott och därför inteär
lika knutna till föregående kontroll studieaktivitet. påKontrollenen av
skolnivån inriktad påär deltagande i undervisningen. Dock medges ett
studieuppehåll på till 14 dagar. Skolan lämnar till CSNupp rapporten

månad.varje För högskolestuderande kontrolleras den studerandeatt är
registrerad i början varje termin. Vid mitten varje måsteterminav av
den studerande försäkra han eller hon fortfarandeatt studerar.

Dagens regler och rutiner för studieaktivitetskontroll och utbetalning
har till delenstörsta utformats CSN och regleras inte i lag ellerav
förordning. Detta bör enligt utredningens mening gälla i framtiden.även
Vi lämnar dock någranedan synpunkter utformningen regler ochav
rutiner.

Studieaktiv itetskontroll

Vi har föreslagit betydande höjning studiebidragets storlek.nyss en av
Detta medför ökade kostnader för Det dåär angelägetstaten. än mera

studiestödet endastatt lämnas till den bedriver aktiva studier. Dettasom
ställer krav på studiekontrollsystemet.stora Mot den bakgrunden kan det
finnas anledning vissaöverväga förändringaratt dagens regler ochav
rutiner.

Studieaktivitetskontrollen på skolnivå bygger främst deltagande
i undervisningen. Deltagande i undervisningen dock inteär det enda och
kanske inte heller det bästa måttet på studieaktivitet. Närvarokontrollen
kräver dessutom omfattande arbetsinsatser från skolorna. högskolanI är

registrering vid början terminen bristfälligt måtten studieakti-ettav
vitet. Att student registrerad påär kurs i början terminenen ären av
inte garanti för han eller ocksåhonatt aktivten sigägnar studier
under hela terminen.

Det kan finnas skäl söka hitta former föratt studieaktivitetskon-nya
trollen på bättre visarsättett studerande bedriver aktivasom om en
studier eller inte. Det möjligtär studiekontrollen iatt utsträckningstörre
bör inriktas deltagande i obligatoriskamot och vid ochmoment prov
tentamina. För effektiv studieaktivitetskontroll utbildningsanord-ären

medverkan central. Det angelägetär hittanarnas inteatt ett system som
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dagligkravdagensskolornaförextraarbeteså mycketmedför som
kontrollenvidbörHelstvuxenstudiestöden.inomnärvarokontroll man

ändå insamlarhögskolanellerskolaninformationanvända sig somav
syften.andraför

studieaktivitetskontroll inomförändraddetVi bedömer att engenom
studie-utflödetiminskningaråstadkommamöjligthögskolan avär att

högskolorochuniversitetmedsamarbetebyggerstöd. CSN ettuppnu
elektroniskpå vägstudieresultatochstudieaktivitetinformationdär om

förbättradförförutsättningartekniskaCSN. Dettaöverförs till enger
studiekontroll.

uppskattakunnaunderlag förtillräckligtinte attharUtredningen
studieaktivi-skärptkanbesparing görasdenstorleken genom ensomav

möjlig-utredauppdragiskallföreslår CSN atttetskontroll. Vi att ges
högsko-studieaktivitetskontroll främstförändradheten att genom en
bedriverintestuderandetillutbetalasstudiestödförhindralan somatt
uppnås.kanhärigenombesparingdenberäknaochstudieraktiva att som

Utbetalning

studieaktivitetskon-medförbundenstudiestöd näraärUtbetalningen av
efter-iutbetalasvuxenstudiestödenförsärskiltgällertrollen. Det som

kontrollmöjliggördet attfördelendenhar avattskott. Detta ensystem
Stu-utbetalning görs.innanundervisningendeltagit istuderande enen

iprestation,utfördförersättningfrämstintedockdiestödet är enen
förutbetalasersättningundervisningen,vid utanform somnärvaro enav
detföreslår därförVistudier. attbedrivaskall kunnastuderandeatt en

det sättungefärförskottiutbetalasskallprincipistudiestödetnya
studiemedel.förgällernusom

läsår ellerunderutbetalningenförsta ettdenför enMed undantag
Må-månaden.i slutetmånadsvisutbetalasstudiestödettermin bör av

jämntoch börlikamöjligtbör storanadsutbetalningama varavaraom
beräknasskallstudiestödetföreslår detläsåret. Vispridda attöver nya

delaveckorläsår 40normaltdå förmöjlighet är ettvecka. En attper
iveckobeloppfyramedutbetalningartio likaiutbetalningen storaupp

utbetalning.varje
utgåfallvissaiförskottkanstudiestödslagenbestämmelser iEnligt

Vuxenstudiestödendock inte.tillämpasBestämmelsenstudiemedel.på
med-CSNbestämmelserenligtförskottutbetalas ifallkani vissa som

förskott.iutbetalasskallstudiestödetdetförslagitVi hardelat. att nya
behövsintestudiestödslagenförskott ibestämmelsenVi att omanser

upphävs.föreslår denoch att
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En studerandes tillrätt studiemedel förverkadär han eller honom
inte har begärt få medlen utbetalade före utgångenatt det kalender-av
halvår för vilket de har beviljats. Vi föreslår mindre förändringen av
denna bestämmelse så studerande måsteatt begära utbetalning föreen
utgången den tidsperiod för vilken studiemedel har beviljats.av

4.8 Vissa andra tilldelningsregler

4.8.1 Gränsdragningen studiehjälpmot

Utredningen skall enligt direktiven inte behandla studiehjälpen. Vi
föreslår dock vissa förändringar berör gränsdragningen mellansom
studiehjälpen och det studiestödet.nya

Studiehjälpen regleras, i likhet med de stödformer vi behandlar,som
i studiestödslagen och studiestödsförordningen och bestämmelserna är
i vissa fall likartade. Det kan därför motiverat även göraattvara en
översyn vissa bestämmelser studiehjälp.av om

Studiehjälp lämnas längst det första kalenderhalvåret år dåt.0.m. det
eleven fyller år.20 De utbildningar till studiehjälprätt finnssom ger
förtecknade i bilaga A till studiestödsförordningen. En elev efter 20som
års ålder går kvar i gymnasial utbildning får studiemedel fr.o.m. deten
andra kalenderhalvåret årdet då han eller hon fyller år.20

En studerande i högskolan fåkan studiemedel års ålder.före 20även
Knappt 10 alla högskolestuderandeprocent med studiemedel underärav

år.20 Utbildningar till studiemedelrätt före års ålder20 finnssom ger
i bilaga tillB studiestödsförordningen.upptagna Förutom högskolan

där andra utbildningarupptas eftergymnasiala.som anses vara
Vi för inte någrafram förslag till ändring de förteckningar överav

läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas.
Åldersgränsen vid kalenderhalvårsskiftet det år då studerandeen

fyller år20 årkom till 1981. Till början fanns den endast inomen
studiestödet, har därefter införts på rad andra områden, inte baramen en
på det utbildningspolitiska området vad gäller kommunernast.ex-
skyldighet erbjuda utbildning sinaatt ungdomar påävenutan-
socialförsäkringsområdet och inom arbetsmarknadspolitiken. Utredning-

föreslår ingen förändring åldersregeln, det finnsen av attmen anser
anledning något förändra reglerna beträffandeatt vilka utbildningar som
skall till studiehjälprätt och därmed till deträtt studiestödetge ge nya
först efter års ålder.20
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Ett aktuellt problem vi vill finna lösning skillnaderdeärsom en
i studiestöd basåret,gäller för ungdomar studerar vid det s.ksom som
dvs. utbildning syftar till de kunskaper för blikrävsatt attsom ge som

till grundläggande högskoleutbildning inom teknik ochantagen naturve-
tenskap. frånUtbildningen har sedan givits1992 i högskolan och 1995

inom komvux. till utbildningenäven För krävs allmän behörig-att antas
19-åring,het. treårigtEn avslutat utbildningen ochettsom program
gårdärefter basår fåri högskolan, studiemedel. Om han eller honett

basårdäremot så fårläser vid komvux, barahan eller hon stu-samma
diehjälpens månad.studiebidrag med 640 kronor per

l9-åringLiknande problem kan finnas i folkhögskolan. efterEn som,
treårigtha avslutat nationellt i väljergymnasieskolan,att ett attprogram

fritidsledarutbildning fårfolkhögskola, studiemedel. Sammaen en
l9-åring får däremot studiehjälp han eller väljerhon iställetom en
särskild kurs folkhögskolan i samarbete högskola ochmedsom ger en
där det finns möjlighet inom utbildningens för högskole-att tenteraram
poäng.

på områdesamband förändringar genomförtsl med de skolanssom
under början 1990-talet har vissa preciseringar gjorts vad gällerav

åldersgränsgränsdragningen mellan gymnasieskolan och komvux. En
har införts mellani huvudsak sammanfaller med den gällersom som
studiemedel studiehjälp.och

Vi dragits mellan gymnasieskoleutbild-den gränsattanser som upp
ning i ungdomsskolan och utbildning för i ochkomvux motsva-vuxna

återspeglas Principenrande skolformer, bör i studiestödsreglema.även
fåttbör studiehjälp lämnas fram till dess ungdomaratt att gym-vara

alltså fått fråntill dess slutbetygnas:ekompetens, fram att ettman
Specialutformat eller motsvarande kunskapernationellt eller program

kalenderhalvåretfrån skolform, dock längst det förstat.o.m.en annan
år då år. fåttdet efterfyller 20 det han eller honDen attsom gym-man

pånas:ekompetens fortsätter studierna utbildning förutsätter atten som
fånationellt eller skall detslutfört motsvarande,ettman program nya

år.studiestödet, oberoende han eller hon under 20ellerär överav om
Vårt förslag innebär bl.a. det studiestödet lämnasskallatt utannya

åldersgräns till alla studerande i vuxenutbildning igymnasialnedre
konvux. för studerande skall in i komvux tidigareKravet änatt tasen
från kalenderhalvåret år då år,det andra det han fyllereller hon 20 är
enligt bestämmelserna i skollagen 1985:1100 slutförthan eller honatt

påutbldning nationellt likvärdig ieller utbildningett program gym-
nasaeskolan.

föreslårförändringar förändring den indel-De vi kräver ensom av
i bilaganing de studiestödsberättigade utbildningarna finnsav som nu
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Äventill studiestödsförordningen. andra skäl de vi berört kanänav som
det föreslårbefogat denna indelning. Viöver översynatt attvara se en
skall i särskild ordning.göras

4.8.2 Studiestödstid

Studiestödets tidsenhetminsta

förmåner.Vuxenstudiestöden utbildningsbidragetoch dagbaseradeär
från förstaSvux och lämnas för varje kalenderdag kursens tillsvuxa

dess studietiden.sista dag. Utbildningsbidrag för varje vardag underges
Studiemedel efter betydligt schabloniserade regler. Förges mera

läsårhögskolestuderande läser skall omfat-40 alltidpoäng ettsom anses
månader. läsår pånio gäller studerande har 40Detsammata ettsom

beaktasveckor. Vid andra studietider skall enligt studiestödslagen endast
hela tidsperioder dagar för heltidsstuderandesammanhängande 15om

från förstaoch 30 för deltidsstuderande. Antalet dagar studiernasdagar
kalenderhalvår heltidsstuderandetill sista dag under delas med 15 förett

studie-detoch med 30 för deltidstuderande och antal perioder somger
kalenderhalvåret. studiestödsförordningenmedel beviljas för under I

tvådå kalen-finns regler tidsberäkning studierna sträcker sig överom
derhalvår.

vår schabloniseringfinns enligt mening anledning ha vissDet att en
studie-skallvid beräkningen den tid till stöd i deträtt nyasom geav

föreslår. lämplig.stödssystem dagberäkning därmed intevi En ärsom
Å nuvarandemed förändring denandra sidan det önskvärtär en av

studie-medschabloniseringen studiemedelssystemet. studerandei En en
får månader.tid exempelvis 134 dagar studiemedel i fyra Om studie-

månadstudiemedel för ytterligare.tiden dag längre lämnas halvär enen
effekt har blivit utbildningsanordnarna iblandEn dessa regler attav

till studiestödets tidsregler, vilketsina officiella studietider äranpassar
månolyckligt. i möjligaste tillStudiestödsreglema bör anpassadevara

utbildningsverksamheten.
högskoleförordningenEnligt bestämmelserna i 7 kap. 2 § 1993: 100

skall omfattningen grundläggande högskoleutbildning enligt ettav anges
varje heltidsstudier under vecka.därpoängsystem, poäng motsvarar en

alltsåEn heltidskurs 20 bör läggas 20 veckor. Ipoäng överut gym-
läsårnasieskolan enligt gymnasieförordningen 1992:394skall ett

omfatta veckor. folkhögskolan det vanligt omfattningen40 I är att av
kurser i antalet veckor.anges
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Utredningen i studiestödet bör använda tidsbegreppatt ettanser man
utbildningsområdet.vanligt inomär Vi föreslår därför detsom att nya

studiestödet skall lämnas vecka. såvälDetta bör gälla vid heltids-per
studier vid påstudier deltid.som

Studiestödet bör i princip lämnas för varje hel vecka studiernasom
pågår. Till den läser läsår40 under börpoäng studiestöd lämnasettsom
under 40 veckor oberoende den faktiska studietiden. Inom bl.a.av
läkarutbildningen förekommer det studierna läggs längreöveratt ut en
tid vad följer föreskrifternaän i kap7 2 § högskoleförordningensom av
1993: 100. Studier för 40 läggspoäng 42 eller 43 veckor.över En-ut

vårligt måste rådabedömning det överensstämmelse mellan regelverken
för studiestödet och högskolans utbildning. Studiestöd kan därförresp.
i dessa fall inte lämnas för 40 veckor.änmer

föreslårVi det studiestödet skall lämnas med beloppatt nya samma
dagens studiemedel. Studiemedel lämnas i dag med med 9,75som

basbeloppet för varje hel sammanhängande period. Förprocent ettav
läsår på månadernio innebär det 175,5 basbeloppet. Förprocent ettav

läsår pånormalt 40 veckor eller 40 lämnas studiemedel för 18poäng
stycken 15-dagarsperioder, dvs för 270 dagar. Det studiestödet skallnya

läsårnormalt lämnas för 40 veckor, dvs för 280 dagar. Beloppet förett
denna tid bör detsamma i dag. Veckobeloppet bör därförvara som
bestämmas till 4,39 basbeloppet. läsårFör veckors40procent ettav
kommer studiestödet uppgådärmed till 175,6 basbeloppet.att procent av

föreslårVi det studiestödet skall lämnas med 4,39att procentnya av
basbeloppet påvecka vid studier heltid.per

Studiestödets tidsbegrepp och förändringarna inom utbildningsväsendet

Enligt bestämmelserna i studiestödslagen lämnas studiemedel, ochsvux
sådanför läsårdel under vilken den studerande bedriverettsvuxa av

studier. studiestödsförordningenI förskrivs läsår veckor40att ett om
skall månader. Såvälomfatta nio vårterminenhöstterminenanses som
skall månaderomfatta 4,5 för eftergymnasiala utbildningar. Föranses
gymnasiala utbildningar skall höstterminen månaderomfatta fyraanses

vårterminenoch månader.fem
Bestämmelserna i studiestödslagen och studiestödsförordningen har

byggt på central reglering utbildningens uppläggning. ledSom etten av
i avregleringen inom utbildningsväsendet försvinner dessa bestämmelser.
I högskoleförordningen 1993:100 föreskrivs endast omfattningenattnu

grundläggande högskoleutbildning skall enligt poängsystem,ettav anges
där varje heltidsstudierpoäng under finnsvecka. Förslagmotsvarar en



1996:91SOU124 Kapitel 4

förändringarEfter degymnasieskolan.avreglering förliknandeom en
studiestödetsgenomföras, hängereller kommergenomförts, attsom

läsår luften.terminer iregler ochom
i under-deltagandeprincip knuten tilli dag istudiestödtillRätten är

läsåretshand eller utanförläsår. Studiervisningen under ett ramegen
universi-svårt förtillämpastudiestöd.till Detta ärinte synätt atträttger
speciellahögskolestudiemastillhänsynintehögskolor. Detoch tartet

ocharbetesjälvständigtbestår andelstudiernakaraktär där storav en-
endastlaborationereller ärlektionerföreläsningar,deltagandet idär en
kombineraskurser kanundervisningendeltagande imeddel. Perioder
exempelvisstudent kanhand. Enstudiermedmed perioder egen

två 10-p0ängs-undervisningenföljaterminhälftenunder första av en
införhälften inläsningandradendärefter tenta-kurser, för ägnaatt

men.
bedriverfå studiestöd börföravgörande kravet attDet att manvara

studiestödslagenföreslår det iViläroanstalt.tillstudier knutna atten
studietid undersådan fastställdförlämnasstudiestödskall attanges

utbildningellerläroanstaltstudier vidbedriverstuderandevilken den en
utformasbestämmelser börstudiestöd. Närmaretillrätt avsom ger

utbildningsfor-förhållandena olikautifrån inomeller CSNregeringen
kommareglerna främsthögskolan torde attutbildning inomFörmer.

antalfrån studerande i formstudieåtagande denutgå från ettavett
Rättenstudera.hontid han ellertill denrelationi attpoäng satt avser

då läroanstal-till tidbegränsas denstriktintebehöver däremottill stöd
utbildningsformer,bundnaandraundervisning. Förmeddelarten mera

lämpligastlektionsundervisning, kan det attandelmed hög varaen
undervisning.då skolanden tidstudiestöd tilltillknyta rätten ger

med-vårtermin harochi höst-läsårets indelningnormalaDet enen
studiestödssam-iockså användaskommitterminbegreppetfört attatt

precistdock krävtsdetharstudiestödet även ettmanhang. För mera
kalen-därför i allmänhettalarBestämmelsernatermin.begrepp än om

derhalvår.
utbild-gymnasialakalenderhalvår naturlig förUppdelningen i är
underhöstterminuppdeladvanligenutbildningendär ärningar, en

vårtermin under detförekalenderhalvåret jullovföljddet andra ett enav
svårare,uppdelningdennakalenderhalvåret. högskolanFör ärförsta

finnspågår dettain i januari. För sär-i allmänheteftersom höstterminen
ocksåbyggerreglerstudiestödsförordningen. Dessaiskilda föreskrifter

upphört.utbildningsväsendetpå regleringden centrala som nuav
kalenderhalvår ökatharuppdelningstudiestödetsProblemen kring

universitet ochdärsommaruniversitetet,s.kdetinförandet avgenom
undertiopå fem ochmellan poänghögskolor erbjuder kurser sommar-
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månadema. Eftersom studiestödsreglema inte har måsteförändrats, dessa
kurser någothänföras bådatill de kalenderhalvåren. En sommarkursav
hänförs till det kalenderhalvår där huvuddelen kursen ligger.av

Vi studiestödslagens fördelning studiestödstidenattanser av
kalenderhalvår bör avskaffas. decentraliseradeDet utbildningsväsendet
kräver flexibla regler beträffande beräkningen tid tillrättav som ger
studiestöd. Dessa regler behöver inte finnas i studiestödslagen, kanutan
utformas regeringen eller CSN efter kontakt med utbildningsan-av av
ordnama. måsteSom vi i avsnitt 4.5 undantag dock förangett görasett
reglerna inkomstprövning, där kalenderhalvårsbegreppet måsteom
behållas för den studerar under endast tvåde kalenderhalv-ettsom av
aren.

Studiestöd under dåtid studier bedrivsinte

Studiestödet dålämnas under den tid studerar. kanDessutomman man
fåi vissa fall dåstudiestöd under tid dåinte studerar. gällerDetman en

studerande vårdsjuk och vid tillfällig närståendevård.barnär ellerav
Här reglerna i lag och förordning iär lika för studiemedel ochstort sett
vuxenstudiestöd, medan tillämpningen och rutinerna skiljer sig mellan
stöden.

fåEn behållastuderande kan studiestöd vid kortare studieuppe-även
håll. Här finns skillnader mellan studiemedel och vuxenstudiestö-stora
den. Svux och dagersättningar fåoch för ersättning skallär attsvuxa en
studerande delta i undervisningen Dåvarje dag. detaljeradebehövs
regler för i vilka lägen studerande har frånutebli undervis-rätt atten
ningen ändå få behållaoch fårvuxenstudiestödet. En studerande
sammanlagt högst kalenderår,10 dagar under behålla stödet vidett
ledighet för fullgörande uppdrag i elevorganisation. harDessutomav en
studerande frånvarande i kalenderårhögst 15 dagar förrätt att vara per
enskild angelägenhet vikt. fårEn stödtagare vuxenstudiestödav som

därpåunder hösttermin vårterminoch följande har tillrätt vuxenstu-en
diestöd under julferien i högst 20 kalenderdagar.

För studiemedel finns inga särskilda regler i lag eller förordning om
behålla stödet vid kortare studieuppehåll.rätten Enligt de admini-att

strativa regler finns för skolnivåstudieaktivitetskontroll kansom en
studerande dock studieuppehåll tillgöra 14 dagar detett utan attupp
påverkar till studiemedel.rätten

Vi innehållastudiestödslagen inte skall några bestämmelserattanser
den behållastuderandes studiestödet vid kortvarig ledighet.rätt attom

Närmare bestämmelser de krav skall ställas för studeran-attom som en
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riktlinje kanutformas CSN. Enstudier börbedrivade skall avanses
studieuppehållbehålla vidfår studiestödetstuderandedärvid attvara en

ledighet. Dettillstyrka sinbehövanågon rättvecka, utan att nya
för tidendast lämnasspecifika undantag,med vissaskall,studiestödet
detutredningen inte ärinnebärdå bedrivs. attstudier Detta att anser

julferier inomunderersättningbehålla denmöjligt vuxen-att gessom
skall lämnasstudiestödet inteföreslår alltså detstudiestöden. Vi att nya

julferie.under
utbildningspolitiskt stöd.renodlatskallstudiestödetDet ettvaranya

dåtiddenunderskall lämnasprincip barastödet iföljerDärav enatt
studie-idock detVistudier. även nyttbedriver ettstuderande attanser

dåvid sjukdomlämnasstödet samtmotiveratstöd ävenär enatt egen
närstående.svårt sjukvårdar barn ellersjuktstuderande

särskiltomfattasstudietidenunderblir sjukstuderande ettEn avsom
två syften:harSkyddetstudiestödssystemet.sjukförsäkringsskydd inom

intesjukdomenoch delssjukdomvidekonomisk trygghetdels attatt ge
består därförsjukförsäkringsskyddStudiestödetsskuldbördan.skall öka

och delssjukdombehålla studiestödet undertvå delar: dels rätt attenav
studielånet viddelavskrivningskuldreducering en avavgenomen

sjukdomsfall.längre
studerandemåstesjukdomstudiestöd undertillhaFör rätt enatt

sjukperioden. Engodkännaskallförsäkringskassantillanmäla sig som
Sjukanmälanskall dockutomlands görastuderarstudiemedelstagare som

frånuppgiftergrundvalCSNskötsSkuldreduceringentill CSN. avav
godkändaförsäkringskassomaochRFVRiksförsäkringsverket om

30 dagarkarenstidefterstudielån utbetalatssjukperioder. Det ensom
det60dock endastavskrivsi procentochavskrivs. För avsvuxasvux

bestämmelserinnehåller antalStudiestödslagenlånade stortbeloppet. ett
paragrafergällande32Sjusjukdom.studiestöd undertillrätten avom

studiemedel undersålunda tillbehandlarkapitel rättenfjärdei lagens
sjukdom.

sjukför-delarställning till vissatagitnyligenStatsmaktema har av
utredning-och1994/95 SfU 12bet1994/951100,säkringsskyddet Prop

någrabakgrundförändringar. Motförslag tilldärför ingalämnar aven
befogatdetvi dock ärreglerna attgällandei de attproblem ansernu

tillbestämmelser rättstudiestödslagenssärskild översyngöra omaven
under sjukdom.studiestöd

pågått i 90då sjukfalletförsäkringskassan,studiestödslagenI sägs att
för-åtgärder förvidtaskäldet finns attundersökaskalldagar, attom

år harstudieförmågan. Underåterställaellersjukdomstidenkorta senare
sjuk-förkortadet gällerökatgivits närförsäkringskassan attett ansvar
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skrivningsperiodema återföraoch den försäkrade till arbetslivet. Detta
bör gälla föräven studerande med studiestöd.

Enligt reglerna i studiestödslagen skall studerande blir sjuken som
omedelbart Sjukanmälan till försäkringskassan.göra En studerande har

till studiestödrätt under sjukdom endast försäkringskassan godkäntom
sjukperioden. fåtalEndast studiemedelstagare anmäler sigett dock till
försäkringskassan då de sjuka.är

Inom den allmänna försäkringen kan vid fåsjukdom hel, treman
fjärdedels, halv eller fjärdedels sjukpenning beroende på i vilken grad

arbetförmågan nedsatt. Inomär studerandesjukförsäkringen finnssom
däremot inte någon sådan flexibilitet. För till studiestöd underrätt
sjukdom måste studieförmågan helt nedsatt. Enligt utredningensvara
uppfattning det fördelär studier kan bedrivas i visssnarast en om om-
fattning under sjukperiod.även Det bör därför övervägas rättatten ge
till studiestöd under sjukdom då studieförmåganäven inte helt ned-är
satt.

Vi föreslår reglerna i studiestödslagen till studiestödatt underrättom
sjukdom skall Syftet medöver. böröversynenses attvara anpassa
reglerna till de förändringar genomförts inom den allmänna försäk-som
ringen och därvid beakta de problem vi här på.att pekat Vi före-som
slår dessutom försäkringsskyddet vid längre sjukfall skall utformasatt

i dagenssätt studiemedel. Studielån utbetalats eftersamma som som
karenstid 30 dagar skall avskrivas.en

4.8.3 Ansökan, beviljning och anmälningsskyldighet

Ansökan

Enligt bestämmelserna i studiestödslagen beviljas studiestöd efter an-
sökan enligt bestämmelsernärmare meddelas CSN. De reglersom av

CSN fastställt varierar mellan studiestöden. Detta beror främstsom
karaktären hos de olika stöden.

Anslaget för särskilt vuxenstudiestöd är reservationsanslag. Med-ett
alltsålen begränsadeär och beviljas efter urval bland de sökande.svux

Ansökan måste därför lämnas in i god tid före utbildningsstarten. Bero-
pående åretundernär utbildningen börjar skall ansökansom vara

inlämnad den 15 maj, 15 augusti, 15 oktobersenast eller februari.15
Medlen för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa också begränsa-är

de, stödet beviljas till behöriga sökande i den ordning ansök-men som
ningarna kommer in till dess anvisade medel förbrukade. Ansökanatt är
för läsår måste dock inlämnadett den 30 juni. Svuxa kansenastvara
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först i slutetläsår ansökan kommer inalltså heltbeviljas för ävenett om
vårterminen.på

uppfyllerförslagsanslag och allastudiemedelAnslaget för är ett som
den 31ansökningsdagstudiemedel. Sista ärbeviljasstudiestödskraven

ansökanapriloch den 15höstterminoktober ansökan omenavserom
okto-den 30sin ansökanin medvårtermin. kommerDen somavser en

lämnar interminen, medan denfår helastudiemedel förber fullt som
får någonting alls.november inteansökan den 2

några fastafinnsvanligt det inteförmånssystem detI andra är att
föreviss tidförmånen förbara beviljasansökningstider, att enmen

vår lämpligtmeningenligtlikartatinlämnande. äransökans Ett synsätt
enskildedenbör liggastudiestödet. Detför det attett ansvarnya

dåstudiefinansiering ochstatlighar behoveller honbedöma hannär av
förlämnasstödet skall kunnadock rimligtsöka studiestöd. Det är att en

månad räcka.böransökan.in Enlämnarviss tid före det att man
instudiestöd skall kunna lämnas närföreslår ansökanVi somatt om

fyratidretroaktivt för längrebeviljas änintestudiestödhelst attmen
då inlämnats.ansökanden veckaveckor före

Beviljning

beviljas förfår ochstudiestödslagenbestämmelser iEnligt svuxasvux
ingastudiemedel finnskalenderhalvårtvå i sänder. Förhögst numera

föreskrifterenligt deförordning,sådana i lag ellerbestämmelser men
två kalenderhalv-förstudiemedel högstbeviljasutfärdatCSN ävensom

gången.år
nuvarandedeföreslår materiella förändringaringaUtredningen av

beviljasskall kunnaföreslår studiestödetdetbestämmelserna. Vi att nya
gången.år,dvs.veckor,för högst 52 ett

nmälningsskyldighetA

studerandedende uppgiftergrundvalbeviljasStudiestödet somav
från utbild-CSN inhämtaruppgifteroch andralämnar i ansökan som

därefterförhållandenafrån register. Omvissaochningsanordnama
tillanmäla dettaskyldigvissa lägenstuderande iförändras den attär

ochstudiestödsförordningeni dag idetta finnsBestämmelserCSN. om
föreskrifter.i CSN:s

studeran-denbestämmelsergrundläggandeUtredningen att omanser
föreslårVistudiestödslagen.ibör finnasanmälningsskyldighetdes
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hardärför det i studiestödslagen skall studerandeatt att somanges en
sådan ändringbeviljats studiemedel skyldig till CSN anmälaär att av

förhållandensina betydelse för studiemedel eller förtillär rättensom av
studiemedlens storlek.

vårstudiestödslagen meningFörutom regleringen i det enligtär
finns inödvändigt de regler anmälningsskyldighet i dagatt om som

nuvarandestudiestödsförordningen preciseras i vissa avseenden. De
då rutiner ochreglerna har funnits sedan länge och har inte förändrats

förmånssystem i vilkaregler för har förändrats. Reglerna börandra ange
anmälan och tillsituationer studerande skyldigär göraattsom en en

skallbör det anmälananmälan skall Dessutomgöras. närangesvem
skyldigefter förändringendvs. inom vilken tidsrymd ärgöras, som man

anmälan.göraatt

utredningens förslag4.9 Förändringar genom

tilldel-till antal förändringar studiestödetsVi har lämnat förslag ett av
summeringdetta kapitel vi kortningsregler. avslutningSom gör en

förändringsförslagen.av
våra formtotalbeloppet iJämfört med dagsläget innebär förslag att

lån för alla,bidrag blir lika eller praktisktoch större samttagetstortav
föreslår vissaflesta studerande. Vistudiebidraget ökar för de ävenatt

då vissstöd ochgäller den tid har tillbegränsningar vad rätt enman
ställs studerande.skärpning de kravav som

några olika inkomst-finns jämförelse för studerande iI bilaga F 5 en
föreslår lämnasoch de belopp kanlägen mellan de belopp som som

enligt regler.dagens
föreslår få totalbe-studerande skall kunna minstVi allaatt samma

lån Till studerandelopp i och i dagens studiemedel.form bidragav som
tilläggslånskall kunna lämnasi de prioriterade dessutom uppgrupperna

nivå utbildningsbidrag.vuxenstudiestöd ochtill i dagenssamma som
vuxenstudiestödsta-den lilla bland dagensDärmed det endastär grupp

fårprioriterade lägreinte tillhör de ettgare av oss grupperna, somsom
föreslår.totalbelopp med de regler visom

vårt regler skulleBidraget ökar med förslag för alla med dagenssom
få få innebärstudiemedel. dem skulle kunna ochFör svux svuxasom
våra låginkomsttagare utbildning ochförslag förbätttringar för med kort

studerandevissa försämringar för studerande i mellaninkomstlägen. För
vårapå grundskolenivå praktisktinnebär förslag höjda bidrag för taget

framgår i bilaga det bidragalla. Som sammanställningen F 5 är somav
studeran-föreslår bidrag eftervi ungefär lika det skattstort som som en

16-08565
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de i den allra fårhögsta dagpenningklassen i dag vuxenstudiebidragsom
efter skatt. gymnasienivåFör studerande i den prioriterade gruppen
blir bidraget fåhögre för alla i dag skulle kunna vuxenstudiestödsom

påoch har tidigare månad.inkomst till 12 300 kronoren upp ca. per
fåFör den lilla skullei dag kunna ellergrupp som svux svuxa, men

inte tillhör de prioriterade i det föreslagna ökarsystemet,som grupperna
bidraget endast för dem har tidigare inkomst högst 8 300som en ca.

månad.kronor per
föreslår fåVi utökad möjlighet studiestöd för deltidsstudier.atten

Våra förslag innebär vidare ökad möjlighet för ungdomar slut-en som
fört få ålder.gymnasieutbildning studiemedel årsföre 20 Denatten

åldersgränsen Våraför till stöd i oförändrad.övre rätt är stort sett
förslag ökade möjligheter till inkomster vid studierna försidanger av

kalenderår,den studerar under helt kraftigareett avtrapp-som men en
ning för fribeloppen.den har inkomst översom en

Våra förslag innebär begränsningar den längsta tid under vilkenav
fåstuderande kan studiemedel. Begränsningen särskilt kraftig förären

forskarutbildning. grundläggande högskoleutbildning tidenFör förkortas
år påbygg-med ungefär skalloch dessutom eventuella gymnasialaett

På gymnasienivånadsutbildningar tidsramen.inräknas i grundskole- och
begränsas tiden för den tidigare har grundskole- eller gymnasie-som en

föreslårkompetens. Vi viss skärpning studieresultatkravenäven en av
för studerande i högskolan.
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5 Studiestödet och andra

förmånssystem

utgångspunkter5.1 Principiella

sammanhållna studerande medDet Studiestödet skall lämnas tillnya
ålder, förhållanden, för-mycket olikartad bakgrund vad gäller sociala

hög-sörjningsbörda Studiestödet skall exempelvis tilletc. yngreges
tillskolestuderande bor kvar hos sina föräldrar, lika väl somsom

vuxenstuderande flerbamsföräldrar med höga boendekostnader. Det är
mycketuppenbart behovet ekonomiskt stöd under studietiden äratt av

skiftande.
samhällsekonomisktVi har det, i takt med allt kärvareettnoterat att

studerarbenägenhetklimat, finns tilltagande utesluta dematt somen
från aktuellade generella välfärdssystemen och i stället förorda denatt

Vårfrågan principiellastuderande löses inom studiestödetsför de ram.
utgångspunkt uteslutandedet Studiestödet skallär ut-att ettnya vara

utgångspunktenstudiesocialt stöd.bildningspolitiskt motiverat Med den
föreslårvårt förslag studiestöd. Vihar vi i kapitel utformat till4 ett nytt

likastudiestöd grundbelopp i princip skallgenerellt stortett varavars
enligtstöd under studietiden börför alla studerande. Särskilda behov av

förmånssys-åtgärder inomutredningens uppfattning andramötas genom
det inte finnsAnpassning studiestödet bör endastgörastem. omav

förmånssystem kan tillfredsställa de särskilda behoven.andra som
be-särskild uppmärksamhetVi kommer i detta kapitel ägnaatt

studerande med högahovet ekonomiskt stöd under studietiden förav
förboendekostnader och försörjningsansvar bam.

förhållandet Studiestödetdirektiven skall vi analysera mellanEnligt
funktionshindrade därvidoch olika former stöd till och överväga omav

studiestöds-funktionshindrades särskilda behov skall tillgodoses inom
principiella inställningeller inom andra I linje med densystemet system.

funktionshindrades behovhar redovisat vihär extraattanser avsom
förmånssystem. Inomstöd studietiden bör tillgodoses inom andraunder

fall studerande hardagens studiestödssystem beaktas i vissa ettatt en
därfunktionshinder. exempelvis vid studieresultatprövningen,Det gäller

sådant handi-studerande har fysisktsärskild hänsyn kan tas ettom en
studierna.medför han eller hon fördröjs ikapp uppenbarligen attsom

sådana och bör skeanpassningar väl motiveradeUtredningen ärattanser
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i det studiestöd bör lämnas medäven systemet, att sammanya men
belopp funktionshinder.oberoende eventuellaav

antal samordning mellanI dagens studiestöd finns reglerett om
förmåner understudiestödet och andra ersättningar eller kan lämnassom

för-studietiden. Vi vad gäller de olika ersättningar ochdet,attanser
måner vid sidan studiestödet, lämpligtkan förekomma är attsom av

två påskilja bör behandlas olikamellan huvudformer sättsom- -
och för-nämligen kompletterande respektive alternativa ersättningar

måner.
ersättningar/förmåner sådanakompletterande viMed ersätt-avser

förmåner komplettera eller fylla studiestö-ningar och kan sägas utsom
ytterligare Med alternativadet för studerande har behov stöd.avsom

förmånerersättningar/fömiåner kanvi ersättningar och sägassomavser
finansiera studierna. Alternativa ersättningaralternativtutgöra sätt attett

kapitelbör studiestödet och vi kommer i dettai princip samordnas med
samordningsregler.lämna förslag tillatt

påskall, i dagenskompletterande ersättningarnaDe sättsamma som
påverka bidragstorlek. kan sigsystem, inte studiestödets Det röra om

barn-i form barnbidrag, förlängttill följd försöijningsansvar, t.exav
På handikappområdet kan detbostadsbidrag.bidrag, bidragsförskott och

ersättning-ellerhandikappersättning och vissa andra bidragsigröra om
det iinte skattepliktiga. Omkompletterande ersättningarnaDe ärar.

skattepliktigaersättningarframtiden tillkommer kompletterande ärsom
från fåreventuellt kompetenskonto dett.ex. i form övervägasuttagav

på måste förgällaför dessaundantag skall sättgöras somom samma
skatteplik-blirstudiebidrag detta i framtidendet studiestödetsnya om

tigt.

Boendekostnader5.2

hittills intestuderandes boendekostnader harSärskild hänsyn till de
varit bo-studiestödet. Skälet för detta har främstbehövt inom atttas

i boende-tillräckliga för utjämna skillnadernastadsbidragen ansetts att
kostnader mellan enskilda studerande och olika studieorter.

uppdragapril 1995 särskild utredare medRegeringen tillsatte i atten
årsbasis.bostadsbidragen 1 500 miljonerredovisa besparingar i om

påvisaanmodades bostadsbidragsutredningenI tilläggsdirektiv att
år. sitt610 miljoner kronor Ibesparingar motsvarande ytterligare per

bostadsbidrag-1995 redovisade1995: 133 i decemberbetänkande SOU
ingickbesparingsförslag. Bland dessarad olikasutredningen atten
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boendekostnader förungdomsbostadsbidraget skulle upphöra och att
bakgrundenstuderande kan inom studiestödet. denMotövervägas

tilläggsdirektiv Dir.1996:l9 iöverlämnade regeringen marsgenom
studiestödsutredningen1996 bostadsbidragsutredningens betänkande till

underlättasför vid överväganden hur studier skulle kunnabeaktande om
för dem med hög boendekostnad.

ungdomsbostadsbidrag5.2.1 Nuvarande

hushåll mellan 18-28barn lämnas till ungdomarBostadsbidrag för utan
tillår. bostadsbidragtill december 1995 lämnadesFram 31 även perso-

studiestödsta-år äldreoch inte hade bam. Föreller29 somner som var
år enligtkunde dock bostadsbidrag lämnas29 eller äldregare som var

år, för-förunder 29 detreglerna för var gynnsammareompersoner
1995 fickmånstagaren. barn i majstudiemedelstagareAntalet utan som

hushåll.uppgick till 43 398ungdomsbostadsbidrag
inkomst.bostadskostnad ochUngdomsbostadsbidraget beroendeär av

ensamstående ochinkomst gäller förOlika för prövningregler sam-av
tredjedelensamstående medreduceras bostadsbidragetboende. För en

Samboendesårsinkomsten överstiger 41 000 kronor.den del somav av
derasmed tredjedel den delbostadsbidrag reduceras samman-aven av

år 1996 kanårsinkomst kronor. Underöverstiger 58 000lagda som
månad ungdomsbostadsbidrag.lämnas ikronormaximalt 1 100 per

århushåll åldern barn18-28bostadsbidrag för iKostnaderna för utan
cirka 300utgickår 600 miljoner kronor. Däravuppgick 1995 till drygt

studiemedelsta-studiestödstagare, uteslutandemiljoner tillkronor nästan

gare.

hushåll 1996januariför barn 1BostadskostnadsgränserTabell 5.1. utan
kr/månad.

Bidragsgrundande Bidrag Bidrag medmed 75 50
bostadskostnad till tillprocent procentupp upp

600 6001 800 2 3
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Tabell 5.2. Antalet studiemedelstagare barn iutan maj 1995 erhöllsom
bostadsbidrag.

Hushållstyp Enligt reglerna Enligt reglerna
för år år18-28 för 29 eller äldre

Ensamstående 46837 4 777
med studiemedel

Samboende med 5 830 993
studiemedel

Totalt 43 298 5 770

Källa: Riksförsäkringsverket

Tabell 5.3. Genomsnittliga bostadsbidragsbelopp hushåll i maj 1995,per
månad.kr/

Hushållstyp Enligt reglerna Enligt reglerna
för år år18-28 för 29 eller äldre

Ensamstående 634 730
med studiemedel

Samboende med 859 807
studiemedel

Källa: Riksförsäkringsverket

5.2.2 Utredningens överväganden

Bostadsbidragsutredningen framhöll det kan finnas särskilda motivatt
för ekonomiskt bostadsstöd för studerande barn, detutan attmen even-
tuellt finns administrativa fördelar bostadsbidraget till studerandeom
samordnas med studiestödet SOU 1995: 133 154. dettaI sammanhangs
framhöll ocksåutredningen den 29-årsnuvarande föreföllatt gränsen
godtycklig vad gäller studiestödstagare och denna vid samordningatt en

bostadsbidraget med studiestödet kunde upphöra.av
Det finns vårenligt mening starka motiv för bostadsstöd tillett

studerande. Utbildning framför allt högskolenivå förutsätter ofta- -
den frånstuderande flyttar hemorten.att De studerande mångabehöver i

fall skaffa påbostad studieorten. För stimulera fler till vidareattegen
studier det därförär väsentligt de studerande har acceptabelatt en
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påbostadssituation. Brist studentbostäder till rimlig kostnad riskeraren
studi-motverka ambitionerna bredda rekryteringsbasen föratt attannars

vid högskolan.er
tidigare skede har utredningenI kompenseraövervägtett att ett

lånindragande ungdomsbostadsbidraget med möjlighet till extraav en
för boendekostnad. dockstuderande med hög Detta har vi av-senare

följdenvisat, främst med tanke den skuldbörda skulle blistora som
lån flerårigaunder studier.extraav

särskiltUtredningen har därför möjligheterna inordnaövervägt ettatt
Någrabostadsbidrag hinder föri studiestödet. oöverstigliga tekniska

detta föreligger ökad administrativ dock oundvi-inte. En hantering är
klig. nuvarande studiemedelssystem den studerandesI endastprövas

situation för till stöd. bostadsbidragssystemetekonomiska Irättegen
inkomster. bostads-däremot samboendes Förprövas att ettgemensamma

måstebidrag studiestödet inte skall bli mindre träffsäkert inkomst-inom
hushålletsprövning ske hela inkomster, d.v.s. även personer somav av

efter-inte studiestödstagare. CSN skulle dessutom behöva göraär en
boendekostnader, vilket medför ytterligarekontroll uppgivna ettav

administrativt moment.
olika för studerandeprincipiell invändning lösningarEn motmer

också inte längrerespektive andra kan framföras. Studier ärgrupper
förhållandevisnågot förbehållet begränsad underär en grupp ensom

ochAllt fler människor växlar mellan studierkoncentrerad tidsperiod.
så detboendet skall förhindra skerverksamhet. inteFör ärattattannan

stude-lösningar inte skiljer sig förangeläget söka generellaatt som
och icke-studerande.rande

slopandeproposition 1995/96:186 föreslogsI regeringens ett av
ungdomsbostadsbidraget fr.o.m. den 1 januari 1997. Vidare attangavs

studiestödsutred-frågan behandladesbostadsstöd till studerandeom av
skulle Riksdagensningen med sikte bostadsbidraget upphöra.att

ungdomsbostadsbi-resulteratbehandling propositionen har dock i attav
påkvarstådraget kommer och motsvarande besparingar görsatt att

1995/96:BoU11.inom bostadsbidragensättannat
få skälvägandeMot bakgrund riksdagens ställningstagande finnsav

Någotstudiestödet. motiv för haför särskilt bostadsbidrag inom attett
bo-för andra ungdomar det gällerandra regler för studerande än när

vår mening inte. Principiella skäl talarstadsbidrag finns enligt tvärtom
ungdomar igälla för studerande förför villkor böratt samma som

Även skäl för bostadsbidrag börallmänhet. administrativa talar att
Vi förordar därför bostadsbidraghanteras inom ävensystem. attett

bostadsbidrags-till studerande inom förfortsättningsvis lämnas ramen
systemet.
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Hemmaboende boende5.2.3 eget-

beträffandeUtredningen med de överväganden gjortshari samband som
frågande boendekostnader, skilja mellanstuderandes prövat attom

boende.studerande boende i föräldrahemmet och studerande med eget
sådan åtskillnad. lämnasI de nordiska grannländema I Norgegörs en

Finland ochingen bidragsdel till hemmaboende, medan bidragsdelen i
boende.Danmark betydligt lägre för studerande medänär eget

levnadsom-Studerande i föräldrahemmet kan ha lägrebor antassom
bostad. Olika stödbelopp skullekostnader studerande medän egen

bistå de stude-kunna motiveras med studiestöd endast till föräratt att
uppehälle ochrandes faktiska behov ekonomiskt stöd för täckaattav

övriga studieomkostnader.
vårterminengenomfördes 1990enkätundersökning LånaI en som

undersöknings-1991:2 13CSN-rapportför livet. procentuppgav av
dellogi i föräldrahemmet bidrog tillkost ochatt en avpersonerna

mellan boende och hemmaboendestudiernas finansiering. skiljaAtt eget
besparingspotential.viss Ettskulle därmed kunna antas rymma en

förmånligt föräldrahemmetstudiestöd för studerande bor imindre som
skaffadock drivkraft för studerandekan riskera utgöra attatt egenen

synpunktdärför osäker. administrativbostad. Besparingens storlek Urär
åtskillnad kontrollproblem kan dockinte omöjlig. Vissaär antasen

uppstå. studerande medför inte skilja mellanUtredningens huvudskäl att
detföräldrahemmet dockstuderande bor ibostad och är attegen som

föräldraekono-från tillgrundprincipen inte hänsynutgör att taavstegett
tilltveksamt varför just hänsynmin studiestödet. för övrigtinom Det är

omständighetskallboende i föräldrahemmetstuderandes somvara enen
från föräldrarpåverkar former stödstudiestöd medan andratillrätten av

bedömningpåverkar till stöd. Utredningenseller andra ärinte rätten att
böråtskillnad boende och boende i föräldrahemmetmellan egeten

undvikas.

till barnfamiljer och5.3 Stödet

ensamföräldrar

med tilläggsdirektiven Dir. 1996: 19Regeringen överlämnade rapporten
till utredningen. Rappor-krisenföräldrarna och den ekonomiskaEnsam

har utgjortarbetsgrupp inom regeringskansliet,utarbetatsten, som enav
våra utsträckning studie-övervägande i vilkenunderlagen vidett omav
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särskild hänsyn till vissa medstödet bör utformas med tagen grupper
försörjningsbörda.stor

innehåller ensamstående föräldrarnasredogörelse för deRapporten en
förhållanden arbetskraftsdeltagande,ekonomiska situation och som

utbildningsnivårespektive deltidsarbete,arbetslöshet, graden heltids-av
möjligheter konkurrera arbetsmarknaden.och ensamföräldramas att

kvinnor ekonomiskaHuvuddelen ensamföräldrama och derasärav
föräldrars.betydligt samboendesituation genomsnittligtär sämre än

barnfamiljerekonomiska stöd till5.3.1 Samhällets

allmännatill barnfamiljer deStatens direkta ekonomiska stöd utgörs av
ålderår. års16 16 kanbarnbidragen lämnas för barn under Eftersom

igrundskolan ellerförlängt barnbidrag lämnas barnet studerar vidom
viss motsvarande utbildning.annan

situa-endast vid vissa socialadel andra ekonomiska stöd lämnasEn
tioner, t.ex:

bidragsförskott,-
barnpension och-
Vårdbidrag handikappade barn.för-

barnfamiljerbetydelsefullt ekonomiskt stöd förEtt utgörsannat av
låga bostadsbi-med inkomsterföräldraförsäkringen. barnfamiljerFör är

stödåtgärdema. inkomst-Bostadsbidragetviktigastedrag de ären av
hushållets årsin-den delmed 20och reducerasprövat procent av av

kr.komst överstiger 117 000som
på:hushåll grundar sigbostadsbidrag för med barnBeviljande av

inkomstens storlek,-
bostadskostnaden och-

hushållet.antal barn i-
består delsfamiljepolitiskt ochtydligt inslagBostadsbidraget har ett

grundbeloppet,hemmavarande barn, det s.k.särskilt bidrag förettav
antalet barn,bostadskostnadens storlek ochdels belopp berorett som

uppgårhushåll grundbeloppetmed barndet s.k huvudbeloppet. För ett
förmånad, två kronortill 600 för barn 900 kronor 1200kronor samtper

Huvudbeloppet beräknas enligt tabell 5.4.eller flera barn.tre
månad hushåll med barn,kronor för 1Maximalt lämnas 2 500 per

Ävenkronor för eller flera bam.3 175 kronor för 2 barn 3 900samt tre
dockhushåll bostadsbidrag,till umgängesrättsbam lämnasmed s.k.

endast huvudbeloppet.
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5.4.Tabell Bostadskosmadsgränser för huvudbeloppet till barn-
år kr/månadfamiljer 1996,

Antal Lägsta bidrags- Bidrag med 75 Bidrag med 50
barn gundande belopp till tillprocent procentupp upp

2 000 3 000 5 300
2 000 3 300 5 900
2 000 3 600 6 600

5.3.2 Utredningens överväganden

framgår våraSom förkapitel 4 innebär förslag till huvudstruktur detav
påstudiestödet förbättringar för del de studerandestornya en av gym-

grundskolenivå. Bidragsnivånnasie- och höjs betydligt för de vuxenstu-
derande hittills har haft studiemedel. För studerande med vuxenstu-som

både bidragsnivådiestöd höjs dem itotalbelopp och för alla deutom
låginkomstagarehögsta dagpenningklassema. innebär det studie-För nya

stödet försörjningsmöjlighetema under studier förbättras avsevärt.att
ensamståendeHuvuddelen föräldrar för-den har störstgruppav som

sörjningsbörda återfinnstill övervägande delen kvinnor bland dem- -
för kraftigavilka det studiestödet medför förbättringar.nya

det krävsEn utredningens uppgifter har dock varit prövaattav om
Fråganåtgärdersärskilda för med försörjningsbörda.studerande stor om

bamtillägg inom studiestödets har därför prövats.ett ram
från till denInom vuxenstudiestöden fanns den 1 juli 1984 fram 30

juni form bidrag. i1995 särskilt bamtillägg i Bamtilläggetett av vuxen-
då fannsstudiestöden infördes bl.a. för det i studiemedelssystemetatt ett

återbetalningspliktigt årbamtillägg. avskaffades dock 1989 medDetta
månganivåmotiveringen totalbeloppet höjts till motsvarandeatt en

förvärvsarbetandes bostadsbidrag hadenettoinkomst. Barnbidrag och
dessutom förbättrats in-väsentligt sedan barntillägget ursprungligen
fördes.

årUnder har det ekonomiska stödet till barnfamiljer inte varitsenare
frånundantaget de allmänna besparingar föranletts behovetsom avav

nivånstatsñnansema, barnbidragenbl.a. har de allmännaatt sanera
utgångspunkt åtgärdersänkts. Det bör dock viktig för denämnas att en

vidtagits i har varit situa-bostadsbidragssystemet inte försämraattsom
tionen för de ekonomiskt ställda barnfamiljema. Riksdagens beslutsämst
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införandet inkomstprövningssystem ligger i linje medett nyttom av
detta, liksom beslutet införa utökat flerbamstillägg inom bostads-att ett
bidragen fr.o.m. 1 januari 1997-Prop. 1995/962186 38.s.

vårEnligt bedömning medför inte de besparingar gjortssom en
sådan försämring för studerande med föräldraansvar de underatt norma-

förhållandenla inte kan klara försörjningen under studietiden med hjälp
stödåtgärderde samhället erbjuder. Utredningen härförhar stödav som

påexempel studerandehushållolika utgifterinkomster ochtyper samtav
för dessa. Levnadsomkostnadema för studerande har jämförts med den
levnadsnivå socialbidragsnormen tillägg förDessutom har ettsom anger.
direkta studieomkostnader för studiematerial tillförts. bilaga 6I Fm.m.
redovisas räkneexempel visar det tänkta studiestödet iattsom nya
kombination med barnbidrag och bostadsbidrag innebär studerandeatt
med föräldraansvar bör kunna klara sin ekonomi familjesi-vid de flesta
tuationer.

förhållanden fåUnder vissa kan studerande ensamföräldrargruppen
svårt stödåt-det försörja sig studiestöd tillsammans med andraatt

dågärder. gäller främst i de fallDet boendekostnaden mycket hög.är
Även hög kostnad för barnomsorg Avgifternakan betydelse.en vara av
för barnomsorg varierar nämligen kraftigt mellan kommunerna. Utred-
ningen ensamståendehar dock inte kunnat finna föräldraratt p.g.a.
studier har merkostnader och därmed behovnämnvärt större större av

ensamståendeekonomiskt stöd de föräldrar studier.inte bedriverän som
lågaLevnadsstandarden för ensamföräldrar vid studiermed inkomster

från levnadsnivånskiljer sig inte för förvärvsarbetande. Utred-nämnvärt
ningen har gjort jämförelse mellan disponibla vid förvärvs-medelen

respektive bilaga för-arbete studier se F 2. Vid bruttoinkomst aven
på månadvärvsarbete kr disponibla efter skatt12 000 de medlenärper

nivåi föreslagnavid studier med det härstort sett stu-samma som
diestödet.

Arbetsgruppen ensamförälderrapporten framhåller detbakom mestatt
träffsäkra medlet förbättra ensamför-för det ekonomiska stödet tillatt
äldrama utökning bostadsbidragssystemet. denVi delarär en av upp-
fattningen. bådeFlera skäl talar för bostadsbidragen sakligt ochatt ur
administrativ synpunkt den bästa direkt ekono-metoden lämnaär att

ensamståendemiskt stöd de föräldrarna:
Variationen hushålleni boendekostnad mellan och dessär stor stor-
lek mångai de flesta fall den avgörande faktorn ensamför-förär

hushållsekonomi.äldrars
Försörjningsproblemet inte begränsat till studerande.deär
Den fördelningspolitiska profilen förutsätter ekonomiskadetatt
stödet behovsprövas.
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ensamföräldramas ekonomiska situationRapporten äventar uppom
mindreantal fall ekonomisktproblemet studier i begränsat äratt ett

och kopplatSocialbidrag behovsprövatfördelaktigt socialbidrag. ärän
levnadsnivå.hushållets Huvudprincipenför skäligtill utgifter är att

uttömda.andra försörjningsmöjlighetersocialbidrag lämnas först ärnär
ståförmånstagaren förfogande ochprincip skall till arbetsmarknadensI

tillgångar.inte heller ha realiserbaraegna
myck-socialbidrag lägre studiestöd. Förde allra flesta fallI änär ett

kombinationboendekostnad ofta ifamiljer med högbegränsat antalet -
medkan dock socialbidrag lämnasmed relativt antal barnett stort -

klarasådana förinte studiestöd tillräckligthögre belopp. fallI är att
kompletterandenuvarande praxis kan i vissa falluppehållet. Enligt
invandrare ochvid svenska förtill studerandesocialbidrag lämnas t.ex

råd från 1992:4socialstyrelsengrundskolestudier Allmännavid vissa se
möjlig-vår utvidgningdet viktigt54 ff. Enligt mening är att en avs.

i vissasocialbidrag för studierkompletterandeheterna till ävenövervägs
beredningenuppmärksammas i den fortsattabörandra situationer. Detta

huvudbetänkande.socialtjänstkommitténs Förinom regeringskansliet av
betydelsedet avgörandeensamföräldrar berörsden är attavsomgrupp

skall kunnatill utbildning för deekonomiska möjligheterreella attges
livssituationen iarbetsmarknaden ochförbättra sina utsikter stort.

andrastudiestödet medSamordning5.4 av

förmånerochersättningar

regler5.4.1 Dagens

berörinom studiestödetantal reglerfinns i dagDet stortett sa-som
skiljerförmåner regleroch ersättningar. Dessamed andramordningen

vuxenstudiestöd.studiemedel ochväsentliga avseenden mellansig i
påförmåner dagoch ersättningar iandraSamordningen med görs tre

sätt.

förmånerFörbud sammanfattandemot
förmåner fårtvå samtidigt.inte uppbärasstudiestödslagenI attanges

får och dessa stöduppbäras samtidigtStudiemedel, och intesvux svuxa
vidutbildningsbidragmed studiehjälp,kan inte heller lämnas samtidigt

utbildningsbidrag för doktorander. Dess-ocharbetsmarknadsutbildning
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dåunder tidkan lämnas görstudiestöden inteföreskrivs att manutom
totalförsvarstjänst.

förmånersammanfallandeReducering av
denellerschablonbeloppmed vissakanReduceringen attgöras genom

ersättningenden andramed det beloppersättningen reduceras somena
för denschablonbeloppvissamedStudiemedel reducerasmed.lämnas

ellermåltider. den harFörläromedel ochhar fria svuxasvuxsomsom
vuxenstudiestödetpensionsförmåner minskaruppbär vissaoch samtidigt

för denfår Reduceringpension.i görs ävenbeloppmed det mansom
bibehållen utbildningen.underlönharsom

Inkomstprövning
studiestödansökaninkomst vidskallersättningarAndra tas omsomupp

studiestödet. In-förmånen tillräckligt reduceraoch kan, är stor,om
studiemedelssystemet.iendastförekommerkomstprövning

destudiemedel berorochvuxenstudiestödenmellanSkillnaderna
vuxenstudiestöden hardå till. Förde komstöden hadesyften mansom

utbildnings-förgällersamordningsreglerdeövertagiti stort sett som
utbildningsbidragocharbetsmarknadsutbildning. Svux,vidbidrag svuxa

fårvuxenstudiestödetmedsamtidigtstuderandelön. Omersätter en
studerandesåockså skall denlön,någon ersättning ersättersomannnan

dendärför medVuxenstudiestöden reducerasfå dubbla ersättningar.inte
utökardäremotstuderandeOm denlön.kontantersättning ersättersom

på-studiernavid sidanextraarbetedisponibla inkomstsin avgenom
studiestödet.verkar det inte

studerandesdenså skall täckadeavpassadeStudiemedlen är att
andraharstuderandestudietiden. Omuppehållet underförkostnader en

honellerhanstudiestödet,förmåner sidanvidellerinkomster ansesav
kan,skattepliktiga inkomsterstudiemedel.behovinte ha omavsamma

förmånerandrastudiestödet. Vissareducerabelopp,överstiger vissade
schablonregler.efter vissastudiemedlen reducerasleder till att

studiestödetför detSamordningsprinciper5.4.2 nya

frågaförmåner gälla isammanfallande börförbudVi mot omattanser
täckafrånförmåner eller kommunochalla ersättningar stat avsessom

ochstudietidenunderförsörjningstuderandes helakostnaderna för den
studier.finansieraavseddaär attsom

skattepliktigaalla ersätt-beträffandetillämpasInkomstprövning bör
förreglernautformningförslag tillhar vi lämnatningar. avsnitt 4.5I av
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inkomstprövning i det studiestödet. Reglerna liknar dem i dagnya som
gäller för studiemedel och avviker därmed från dem gäller försom nu
vuxenstudiestöden.

Reducering sammanfallande förmåner kan tillämpas vad gällerav
betydande förmåner inte lämnas kontantersättning tillmera som som en

den studerande. Reducering kan tillämpas beträffandeäven kontanter-
sättningar. I generellt studiestöd där belopp utgår såett till gottsamma

alla studerande småbör ersättningar förmåneroch inte medförasom att
till påverkas.stödrätten

samordningen mellan studiestödet och andra ersättningar kan göras
i studiestödet förmånssystemeller i det skall samordnas med studie-som
stödet. Vilken metod skall fårväljas delvis bestämmas utifrånsom
lämplighetsaspekter. Vi lämnar förslag till samordningsregleri studieme-
delssystemet. förslagDessa kan kräva ändring reglerna för samord-av
ning med studiestödet förmånssystem.i andra

Reglerna för samordning med andra förmånerersättningar och bör
enkla. ocksåDet önskvärtär förekomsten förmånerandraattvara av

skall kunna kontrolleras enkelt sätt.ett

5.4.3 Arbetsmarknadspolitiskt stöd

I dag kan studiemedel, och inte lämnas samtidigt medsvux svuxa
utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning. I övervägandena kring
den framtida arbetsmarknadspolitiken har förslag framförts om en annan
utformning det arbetsmarknadspolitiska stödet vid studier. Vi harav

möjlighetenövervägt utforma samordningen med utbildningsbidragatt
och den ersättning kan komma utbildningsbidragetersättaattsom ge-

någon de andra samordningsfomier finns för dagens studie-nom av som
stöd.

Ett alternativ tillåta arbetsmarknadspolitiskär ersättningatt att en
lämnas samtidigt med det studiestödet, ersättningenatt tasnya men upp

inkomst. föreslårVi föregåendei det det studiestödet redu-som att nya
först vid årsinkomst på 54 000 kronor. Detta alternativceras en ca.

skulle innebära arbetslös under studietiden fåatt skulle kunnaen en
disponibel inkomst överstiger inte bara frånersättningen A-kassansom

högreäven är arbetsinkomst.utan än Detta alternativ därför inteären
lämpligt.

Ett alternativ användaär teknikenannat med reduceringatt av sam-
manfallande förmåner. Reglerna skulle kunna såutformas detatt nya
studiestödet alltid lämnas vid studier i reguljär utbildning. Om det av
arbetsmarknadspolitiska skäl befogat till vissa arbetslösa stude-attanses
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studie-kanA-kasseersättningen,bidragrande lämna motsvararett som
Lån dock intekantill alla.och lämnasligga i bottenstödets bidrag

frånersättning A-den harstuderande. Förbeviljas till dessa som en
arbetsmarknadspoli-studiebidraget lämnaskassan större än ettärsom

sådanA-kassenivån. Medtillmellanskillnadentiskt medbidrag enupp
kost-motiveradeutbildningspolitisktmellanklarlösning dras gränsen

kostnader.arbetsmarknadspolitiskaochstudiestödnader i form av
desam-studieresultat skulleochstudieaktivitetbeträffandeReglerna vara

utbildningsa-också underlätta förskullestuderande, vilketför allama
nordnarna.

vi detförordarredovisatprinciper vihänvisning till de attMed nyss
arbetsmark-tidförlämnasinte skall kunnastudiestödet somsammanya

skall läm-alltså inteföreslår studiemedelVinadspolitisk ersättning. att
arbetsmarknadsutbildning.vidutbildningsbidragtidför somsammanas

kanstödarbetsmarknadspolitiskadetgälla förbörDetsamma som
utbildningsbidrag.komma ersättaatt

Socialförsäkringsförmåner5.4.4

socialförsäkringsför-olikauppbärastudietidenunderstuderande kanEn
ochstudiemedel,på olikamåner. samordnas sättDessa mot svuxa.svux

frånsjukpenninguppbärstudietidenunderstuderandeFör somen
samordningsregler. Densärskildafinnsförsäkringenden allmänna

studietiden.hålls vilande underSGIsjukpenninggrundande inkomsten
studietids-SGIsärskildenligtsjukpenningutbetalassjukdomVid en
med studiernahar jämsidesstuderandedenpå inkomstdengrundad som

ferietid.undereller
in-socialförsäkringsförmåner skallskattepliktigaAlla tas somupp

vuxenstudiestödenVad gällerstudiemedel.ansökanvidkomst om
förmåner försammanfallandereduceringtekniken medanvänds enav

bådeochSålunda minskassocialförsäkringsförmåner.del svuxasvux
sådan livränta utgörpension ellerlån den haroch förbidrag somsom

förVuxenstudiebidraget reduceras äveninkomstbortfall.ersättning för
Studie-arbetsskadeförsäkring.enligt lagensjukpenningharden omsom

Samordnings-rehabiliteringsersättning.medsamordnasstöden även
Enligt dessaförsäkring.allmän1962:381reglerna finns i lagen om
studiemedelibidragsdelenminskas medrehabiliteringspenningenskall

vuxenstudiestöd.och
eftersträvathar vikapitelframhållit inledningsvis i detta attviSom

bl.areglerverkandegenerelltstöd medstudiesocialtrenodlatutforma ett
inomlämnasersättningartjänst. Deinkomstsamordning medför somav
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för socialförsäkringssystemet lämnas i stället för lön. Huvud-ramen
regeln bör därför vårenligt uppfattning samordningen skerattvara

tillämpning de föreslagna reglerna för inkomstprövning i detgenom av
studiestödet.nya

Rehabiliteringsersättning den enda socialförsäkringsförmånär som
uttryckligen ersättning under studier. framtida utfonn-utgöra Denavses
ningen rehabiliteringsverksamhet och ersättning vid rehabilitering ärav
under utredning bl.a i Sjuk- och arbetsskadekommittén Dir 1995:54.
Ersättningen kan ingåi framtiden komma i samordnad ohälsoför-att en
säkring också innefatta dagens förtidspension sjukbidrag.ochsom avses

föreslårVi samordningen mellan studiestödet socialförsäk-ochatt
ringsförmåner sker inkomstprövning vad rehabilite-gällerutomgenom
ringsersättning. alltsåStudiemedel skall inte kunna lämnas för samma
tid rehabiliteringsersättning.som

Om samordningen påutformas detta kan uppbärdensätt t.ex. som
hel förtidspension samtidigt fåmed studiemedel jämföreslevis högen
disponibel inkomst. Om detta inte önskvärt bör vid utfonn-anses man
ningen framtida ohälsoförsäkring införa bestämmelseröverväga attav en

reducering försäkringen för den för tid uppbär detom av som samma
studiestödet.nya

5.4.5 Studiefinansiering vid forskarutbildning

Vi har i avsnitt 4.6.1 konstaterat det studiestödet i princip inteatt nya
bör lämnas vid forskarutbildning. Forskarutbildningen bör finansieras

förmånligamed föreslårstöd. Vi dock studiestödetdetattmera nya
skall kunna för forskarutbildning år.under ettges

dag fåI kan forskarstuderande inte studiemedel för tiden samma
han eller fårhon utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag emeller-som ges

tid ofta för studier deltid. Enligt praxis det möjligt underär att sam-
bådetid ha studiemedel och utbildningsbidrag stödenma om samman-

lagt högst heltid.avser
Förbudet förmånersammanfallande gäller för utbildningsbidrag,mot

däremot inte för doktorandtjänst. Lönen vid doktorandtjänst ärmen en
högre utbildningsbidraget. skallän Den visserligen inkomst,tas somupp

svårtdet motivera samordningenär med studiestödetatt ärattmen
utformad bådaolika för förmånema.desätt

föreslårVi studiemedel inte skall lämnas för tidatt somsamma en
forskarstuderande får utbildningsbidrag eller innehar doktorandtjänst.
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Naturafönnåner5.4.6

innnehåller minsk-antal bestämmelserstudiestödsreglerDagens ett om
naturaför-har vissa formerstuderandestudiestödet förning avsomav

påverkar studiestödetsnaturaförinåner däremot intemåner. Andra stor-
och logi ifri koststuderande harexempelvis förlek. gällerDet som

föräldrahemmet.
detbeslutastudiestödslagen kan regeringeniEnligt bestämmelser att
förskall minskasvuxenstudiestödstudiemedel ochibelopp lämnassom

ellertill väsentlig del bekostashelt elleruppehälleden statavvars
för studerandesådan i dag endast ärminskningkommun. En görs som

föreslår bestämmelsen ikriminalvård anstalt. Viföremål för attutom
i det studiestödet.finnas kvarstudiestödslagen skall nya

studiemedel,lämnasstudiestödslagenbestämmelserna iEnligt svux
totalförsvarstjänststuderandevilkenför tid underoch inte görensvuxa

motiveras medBestämmelsernatill reservofñcer.utbildningeller fullgör
boende,uppehälle i formfrittmilitärtjänst har matden göratt avsom

få studie-skalldå motiveratdet intekläder och ävenoch är attatt man
behållas.bestämmelserna börnuvarandeVi destöd. attanser

regel för densärskildfinnsstudiemedelssystemI dagens somen
studerandetotalförsvaret. Förrepetitionsutbildning inomgenomför att en

skall drabbasintestudieuppehåll repetitionsutbildningförgör ettsom
beviljasfrån studiemedel endastregelnekonomiskt görs attett avsteg

och efterföreStudiemedel beräknas30-dagarsperioder.15- ellerför hela
vuxenstudiestöden. Detförstudieuppehållet dag sätt somsammaper

deminskasDärigenomvecka.skall lämnasstudiestödet nuva-pernya
nuvarandeföreslår dendärförVisamordningsproblemen.rande att

kvar.skall finnasregeln inte
fårSkolmåltiderläromedel eller friafriaharstuderandeEn som

fårinte för dengäller däremotstudiemedel.reducerade Det vuxen-som
År månadkronorstudiemedlen med 5211996 minskasstudiestöd. per

månad förSkolmåltider med 282 kronorochfriaför den har persom
fönnånema tilluppgiftlämnarläromedel. Skolornahar friaden omsom

studiestödet.CSN reducerarsom
studiemedelreduceradeeleverläsåret fick 5 0001994/95Under ca
600 i kom-1studerade fannsläromedel. dessafria Avgrund ca.av
10folkhögskola. Ca150gymnasieskolan och150 i procent3vux,

reduce-skolnivå studiemedlenfick därmedstudiemedelstagareallaav
rade.

studie-reduceradefick500 eleverLäsåret det 11994/95 somca.var
studerade isåSkolmåltider, allapå friamedel grund gottvarav somav
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gymnasieskolan. 12 studiemedelstagama i gymnasieskolanprocent av
hade fria skolmåltider.

Reduceringen fria läromedel måltideroch infördesmot som en
besparingsåtgärd år 1982. Regeringen dåräknade med den skulleatt
minska utflödet studiemedel med 60 miljoner kr, eller 2av procent.ca.
Budgetåret 1994/95 besparingen i form minskat utflöde studie-var av av
medel endast miljoner10 kr, eller 0.1 såle-Besparingen ärprocent.ca.
des ganska blygsam. fråganDärutöver bör i ljuset denumera ses av
principer vi för det studiestödet.angettsom nya

Levnadsomkostnadema kan variera kraftigt mellan studerande. Un-
dersökningar har visat kostnaderna för jämförelsevis höga föräratt mat
ensamboende lågaoch för studerandemän bor kvar föräldrahem-isom

se Låna CSN-rapportför livet. 2 1991,met 25. Dessa varia-t.ex nr s.
tioner kan skillnaderna fårmellanstörre än studerande ochvara som

fårinte fri fårskollunch. Alla dock belopp de harutomsamma som-
fria skolmåltider. Detta inte konsekvent.är

Man har tidigare diskuterat differentiera studiestödet med hänsynatt
till kostnader för läromedel. Motivet har varit konstaterade skillnader
mellan högskolestuderande och studerande i gymnasial utbildning.
Reduceringen för fria läromedel kan form differentie-sägas vara en av
ring. Vi har dock i kapitel 4 tagit ställning för generellt studiestöd.ett
Då det principiellt tveksamtär reducera studiestödet för den haratt som
fria läromedel.

Utredningen föreslår det påverkasstudiestödet inte skallatt nya av
studerande har fria läromedel skolmåltider.elleratt

5.4.7 Skattefria ersättningar

Den samordning föreslårvi inkomstprövning gäller endast skatte-genom
pliktiga inkomster. En studerande kan därför under studietiden uppbära
icke-skattepliktiga påverkarersättningar inte studiestödet. Blandsom
ersättningar detta slag finns skattefria stipendier.av

dagensI reducerar stipendier studielån vid utlandsstudi-system extra
påverkar i övrigt inte till såvidastudiestöd, derätten inte ärer, men

skattepliktiga. Enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen 1928:370
stipendier förutgör utbildning inte skattepliktig inkomstmottagarens

och skall därmed inte inkomst vid ansökan studiemedel.tas upp som om
Skattefria stipendier skulle kunna betraktas inkomst vid beräk-som

ning studiemedel. skulleDet dock innebära principiell förändringav en
nuvarande enkla regler endast beakta skattepliktiga inkomer. Ettattav

alternativ införa reglerär stipendier skall reducera studiestö-att attom
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lämnasdå med det beloppskulle kunnadet. reduceringEn göras som
stipendium.som

studiestödssystemetstipendier ibeaktaskälvägandeEtt mot atttungt
förekomstensvårigheten kontrolleravår uppfattningenligtär att av

självstuderandedenhelt beroendeskulle blistipendier. CSN attav
vårenligtstipendier. Studiestödet börbeviljadeuppgiftlämnar om

missbruk.innehålla tillregleruppfattning inte uppmuntrarsom
medsamordnasskallföreslår liksom intestudiestödet,Vi att nu,

skattefria stipendier.
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utomlandsstudierStudiestöd för6

m.m.

utomlandsStudier6.1

reglernuvarandeBakgrund till6.1.1

bestämmelserår 1965 infördestillkomststudiemedelssystemetsVid om
skulleNordenVid studierutomlands. inomför studierstudiestödtillrätt

förundantagmedi Sverigestudiervidgällavillkormotsvarande som
skulleNordenstudierVid utanförstudietid.på minstavisskrav en

likamedintestudierna storbeviljas baraprincipstudiemedel i om
ellerskulleUtbildningenSverige.i motsvarabedrivasfördel kunde vara

Sverige.utbildning imed medjämförbar
departe-uttalandehuvudsaksedan ibyggdeTillämpningen ett av

stude-tillstödstudiesocialt1964:138propositionenmentschefen i om
förhandförstastödet ibl.a. avsettframgickungdom.rande Där att var

utbild-få Sverige. Meni ävenstodinteutomlandsutbildning attsom
arbetsmarknadenssvaradeSverige inteiplatserantalet motningar där

teknikertandläkare,till läkare,utbildningtillämpningenbehov i t.ex.
utlandsvistelsedärstudierifråga liksom nyttankunde komma varenav

generellatillrådligtansågs intespråkstudier. Det attpåtaglig, get.ex.
tillhänsynmedNordenutanförstudierstudiemedel förtillmöjligheter

kontrolleraochutbildningenutländskaden attsvårigheterna värderaatt
studieresultat.ochstudielämplighet

utomlandsstudierstudiemedel föråren beviljadestioförstaUnder de
tilluppgickochantaletökadeårligen. Därefterstuderande500till 300 -

1980-talet.delenunder2000000l avsenare-
bestämmelser-Önskemål restriktivatämligendeuppmjukning avom

studieme-behandladesFrågansammanhang.olikafram ifördes avna
propositio-1987:39. IStudiemedel SOUbetänkandetdelskommittén i

högskolestudi-studiemedel för16 föreslogsStudiemedel 1987: 1 attnen
posi-detfannDepartementschefenlämnas.kunnaskullei allmänheter

utbildninghela sindel ellerförladestuderandesvenska t.o.m.tivt att en
studie-sökteantaletdramatisk ökningNågonland.till somannatett av

kostnadernågraförutsågs ochinteutlandsstudier extramedel för p.g.a.
utlandsstudier-inteinte. Detberäknadesreglerna attde antogs omnya -
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kom till stånd de studerande skulle begära studiemedel förna studier-
i Sverige istället.

6.1.2 Gällande regler

Studiemedel för studier utomlands får endast beviljas till svenska med-
borgare. Fr.0.m. januari 1994 jämställs med svensk medborgare person
från EES/EU-land harett anställningannat motsvarande i Sverige.som

Enligt studiestödsförordningen 4 kap. 16a får§ studiemedel beviljas
för påstudier gymnasial och eftergymnasial nivå i utomnordiskt landett
om

studierna omfattar minst månaders heltidsundervisning,tre
den studerande varit folkbokförd i Sverige under de tvåsenaste
åren,
ifråga gymnasial utbildning, studierna inte med likaom stor
fördel kan bedrivas vid svensk läroanstalt och CSN har beslutat

utbildningen kan haatt godtagbar standardanses samten
ifråga eftergymnasial utbildning, Högskoleverket har beslutatom

utbildningen kan haatt godtagbar standard.anses en
förstudiehjälp studerande årunder 20 i gymnasial utbildning kan

beviljas för studier inom påNorden villkor i Sverige. Församma som
studier utanför Norden kan stöd endast frågadet utbild-ärges om om
ning inte finns i Sverige. Undantag för barn till föräldrargörssom som
vistas utomlands i svensk utrikestjänst, då studiehjälpt.ex. regelsom ges
för gymnasial utbildning i vistelselandet. kan inteVuxenstudiestöd
beviljas för studier utomlands.

6.1.3 Omfattning m.m.

Antalet utlandsstuderande har ökat kraftigt under de åren. Densenaste
största påutgörs initiativ ordnatgruppen egetav personer ut-som en
bildningsplats vid utländsk läroanstalt s.k. free movers. Merpartenen
torde finansiera studierna med studiemedel. En deutgörannan grupp

inom för studentutbytesprogram Socratesett m.fl. bedriversom ramen
studier utomlands under kortare tid. Hit kan också räknas deen som

institutionemas utbytesprogram vistas tid vidgenom egna ett ut-en
Ävenländskt lärosäte. utbytesstuderande finansierar normalt studierna

med studiemedel. Under 1994/95 läste 2 500 svenska studenterca.
utomlands inom för EU:s utbytesprogram och 500 inomramen ca.
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någon delmånga detta förläggerNordplus. Hur utöverför somramen
saknasutbildningensvenskaled i denutomlands somstudierna ettav

det uppgifter om.
kraftigtökatstudiemedel harbeviljatsfreeAntalet s.k. movers som

deunderutvecklingen6.1 visarTabellinfördes.reglernadesedan nya
Socrates,i utbytesprogramStuderande deltaråren.fyrasenaste som

inräknade.m.fl. inteNordplus är

lånerhållit ochbidragmoverss.k. freestuderande6.1 AntalTabell som

LånBudgetår Bidrag
Eftergymn.Gymn.Eftergymn.Gymn.
utbildn.utbildn.utbildn.utbildn.

5 9802308 1802901991/92
8 590310390114101992/93

65010390760134901993/94
900310 11850144101994/95

följandeframgårårenfyraunder deUtbetalda belopp senaste av
sammanställning.

lån, Mkrbidrag ochstöd iutbetaltTotaltTabell 6.2

Budgetår Gymnasial utbildn. Eftergymnasial utbildn.
Lån Lån lånBidrag Bidrag Varav extra

1991/92 3,4 7,6 110,2 277,5 133,3
1992/93 5,1 12,2 155,0 445,7 238,5
1993/94 5,7 17,7 174,7 673,6 333,3
1994/95 5,5 15,5 201,3 715,7 308,4
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Fördelning på ålder och länder

De studerande erhållit studiemedel för eftergymnasiala studiersom
under budgetåret 1994/95 fördelade åldermässigtsig följande sätt:

-24år 53%
25-29 28%
30-34 6%
35- 3%

Sex studerade i Norden, 54 i övrigaprocent Europa, 32procent
i USA och 8 i länder utanförprocent Europa och USA. Ca. 60procent

det totala antalet utlandsstuderandeprocent kvinnor. Kvinnodomi-ärav
finns bland dem valt studera i Europa. Av de studerandeattnansen som

i Nordamerika någotär andel högremännens kvinnornas.än

6.1.4 Enkätundersökning 1994

På CSN:s uppdrag årgenomfördes 1994 enkätundersökning blanden
studerande erhöll studiemedel för studier utomlands under bud-som
getåret 1991/92 S-E Reuterberg/A Svensson, CSN-rapport 1995:1.
Antalet svarande 4 800.var

Bland resultaten undersökningen kan 60nämnas att procentav ca.
kvinnor, vilket kan jämföras med andelen 52 i grundläggan-var procent

de högskoleutbildning i Sverige år. frånAndelen studerandesamma
socialgrupp III lägre bland utlandsstuderande bland studerandeänvar
i Sverige, detta särskilt det gällde humanistiska språk-när studier ofta
studier.

För drygt hälften utbildningen utomlandsersatteav gruppen en
utbildning i Sverige för socialgrupp III 60 Endast fyraprocent. procent

avsågde tillgodoräkna utlandsstudiemaatt i svenskattuppgav en ex-
Den genomsnittliga studietiden beräknas till 3,3 terminer full-amen.

gjord återståendeoch tid för kompletterande utbildningar och till 8,7
terminer för "huvudutbildningama".

För i undersökningen saknas uppgifter social bakgrund.en grupp om
Många i denna hade utländsk anknytning och studier i detgrupp egna
hemlandet jämförelsevis vanliga. Den genomsnittliga studietidenvar
beräknades tvåbli cirka terminer längre i de övrigaän grupperna.
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i huvudut-svarande hade 10 avbrutit studierna,Av alla procentca.
språksvårigheter tycks habildningama studietakt ochHögtre procent.

studieavbrott.liten roll för frekvensenspelat en
studerandeutlandsstudiema skattas mycket högt deNyttan avav

huvudsakliga finan-själva. cirka fjärdedelar studiemedel denFör tre var
från utnyttjade möjlig-siemgskällan. synnerhet socialgrupp IIII män

både lån. deoch sjättedel de svarandeheten till bidrag En attav uppgav
hade ekonomiska problem.

full-57 demdet gäller skuldsättningenNär procentuppgav av som
fåfåttstuderade skulleföljt studierna eller fortfarande de elleratt en
ansågutlandsstudiema. Mellanhögre skuld 70 och 75 procentp.g.a.

skulden.studierna uppvägde denemellertid värdet störreatt att av
få utlandsstuderandeUtredama gjorde bedömningen deatt ytterst av

långa skuldfria yrkesverksam-utbildningar skulle bli under sinvaltsom
tid.ma

överväganden6.1.5 Utredningens

samhällemed andra andra länder i dagensKunskaper och utbyte ärom
det internationella perspektivetnödvändighet. Värdet poängterasaven

utbildningsområdet. principiUtvecklingeninte minst inom mot en
förhållanden andraiarbetsmarknad kräver kompetensengränslös att om

också nuvarandedemotiverade tillkomstenländer vidgas. Denna avsyn
studier utomlands.reglerna studiestöd förliberala om

föregåendeframgått ñnansieringsmöjligheterhar deSom det somav
studerandesuccessiv ökning antaletöppnades 1989 medfört utom-aven

på positiva erfa-refererats, visar klartundersökning,lands. CSN:s som
också minskadinneburitharrenheter reglema. Systemet pressenav

utbildningsväsendet.det svenska
emellertid den höga skuldsättningbetydande problemEtt är som

därmeduppstår förläggs till land och detnormalt studiernanär ett annat
och studerande harökade risktagandet för den enskilde Destaten. som

försäk-undervisningsavgifter, ochregel kostnader för främstextra resor
uppstårlån. Därmedstudiemedelringar, för vilka CSN beviljar extra

Sveri-studierimerskuldsättning jämfört med motsvarandebetydandeen
såmånga skuldsättningen ungefär dubbeltfallI är stor.ge.

lånbeviljas förEnligt CSN:s praxis extra
studiemånad6 000 kravgifter med högst per-

årochtur returresa samten per-
årår krinom och 2 400försäkring med 600 kr Europa1 perper-

Europa.utom
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påCSN har olika arbetat för lånebehovet.minskasätt En stude-att
lågarandeförsäkring med avgifter har tillkommit efter förhandling

mellan CSN och Folksam. Undervisningsavgiftema hari flera fall sänkts
efter kontakter lånmellan CSN och utbildningsanordnare. förExtra
utlandsresoma ocksåberäknas kunna minska direktupphandlinggenom

hos reseföretag.av resor
framgårAv följande sammanställning antal studerande i eftergym-

lånbeviljats ochnasial utbildning totalt utbetalade beloppextrasom
budgetåret 1994/95.

Ä ndamål Antal studerande Totalt beviljat, Mkr

Terminsavgifter 8 060 241,9
Resor 8 580 53,3m.m.
Försäkringar 230 13,27
Totalt 308,4

framgårSom det terminsvgiftema orsakar deär största extrasom
lånen. frånAvgifterna frånvarierar land till land och utbildning till

åretutbildning. Per studerande betalades under i genomsnittut ca.
30 000 kr.

lånemöjlig-Utredningen nuvarandedet medatt systemet extraanser
lånenheter vid utlandsstudier tillfredsställande.inte medförDeär extra

regel dels kraftigt ökad skuldbörda för enskilde, delsdensom en en
betydande, icke synlig mersubvention till denna studerande i ochgrupp

fåmed flertalet årskommer obetalda skulder vid 65avskrivnaatt att
ålder. alltsåStaten skjuter delvis kostnaderna ordningför nuvarande
framför sig.

CSN redovisade i december 1995 undersökning gjorts blanden som
låntagare årde 1995 hade skulder i det översystemetsom nya

framgår300 låntagarna000 kr. Det 70 haderapporten att procentav av
påstuderat utomlands. höga skuldsättningen berodde till deDen stor att

lånbeviljats måste utgå frånför avgifter. Enligt CSNextra attman
skulderna i dessa fall inte kommer betalas tillbaka helhet.i sinatt

utlåningenOlika minska kan till studie-Rättenvägar övervägas.att
stöd utomlands skulle kunna begränsas till EU-länder. Vi dock inteär
beredda sådanförorda inskränkning. En iväg äratt atten annan som

år.Danmark begränsa till studiestöd till exempelvis De jäm-rätten tre
förelsevis begränsade sådan åtgärdekonomiska effekterna skulleav en
dock inte nackdelarna.uppväga

Ett tredje begränsa den höga skuldsättningen givetvissätt äratt att
bort studielånmöjligheten till för avgifter. Konsekvensenta extra av en
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sådan åtgärd, andra möjligheter erbjuds, emellertid blitordeutan att att
många måstestuderande skrinlägga sina planer studier utomlands.

få nedgångDetta skulle i sin till följd i antalet studerandetur utom-en
efterfrågan pålands och Ökad utbildning Redan medi Sverige.en

nuvarande tillämpning det sned social rekrytering till utlandsstudi-är en
lånEtt slopande möjligheterna till för avgifter skulleextraer. av sanno-

frånlikt innebära andelen studerande ekonomiskt mindre välsitueradeatt
skulle minska ytterligare.grupper

CSN har flera tillfällen föreslagit studeravid de väljeratt attsom
erhållautomlands tilläggsbidrag utbildningskost-skall motsvarandeett

lösning i dennaden i Sverige. Utredningen ställer sig positiv till en
riktningen.

Efterfrågan på lång tid varithögskoleutbildning i Sverige har under
Äventillgången platser. med planerad utbyggnad denstörre än aven

efterfrågan utbudethögre utbildningen kan komma överstigaatt av
svenskaplatser. visst antal studerande utomlands innebär denEtt att

då "inbesparade"högskoleorganisationen avlastas. Rimligt denär att
kostnaden för antal utbildningsplatser Sverige kommer demotsvarande i

kompensation för derasutlandsstuderande tillgodo i form vissav en
kostnader för terminsavgifter.

utlandsprogrammet i Till studerandeDet kan här erinras Norge.om
till yrkes- utbildningskompe-till utbildningar leder ellerantassom som

för undervisningsavgifter ochi lämnas bidragNorge generösatens extra
Jfr bilaga C.resor.

6.1.6 Utredningens förslag

erhållaföreslår utomlandsUtredningen studerande skall kunna extraatt
framgått,bidrag undervisningsavgifter. Utlandsstudier redanför är, som

Vi förordari de flesta fall alternativ till liknande studier i Sverige.
ändamål övervägande-därför medel för detta beaktas vidbehovetatt av

högsko-dimensionering utbildning vid främst universitet ochna om av
skulle det blilor. lägga fast för antalet bidragsrumGenom att en ram

kostnadsutveckling-möjligt för riksdag ha kontrollregering och överatt
föreslårbevilja studiemedel för avgifterNuvarande praxis att extraen.

vi skall avvecklas.
fördel deEnligt utredningens uppfattning bör det attses som en

också välja denstuderande, det gäller studier utomlands, kan frittnär
kommandeutbildning de bedömer sig ha för sinstörst nyttasom av
lämnas tillyrkesverksamhet. Vi därför bidrag för avgifter börattanser
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sådanastuderande i utbildningar utomlands godkända för tillrättärsom
studiestöd.

innebärbakgrund vad här förordasMot sagts ett system somav som
den till utbildning god kvalitet utlandet ochiatt antassom av som

måste erhållabetala avgifter skall kunna bidrag halvaett motsvararsom
avgiften, dock högst belopp basbe-med 7ett motsvarar procentsom av

månad år normalläsår1996.loppet för 2 530 kr Under utom-etten
månader uppgåkunna 300 kro-lands 10 skulle bidraget till högst 25

universitetvilket i drag den ersättning svenskamotsvararnor, grova som
får utbildningsplats humanistisk/teolo-och högskolor f.n. för inomen

området.gisk/juridisk/samhällsvetenskapliga Högre avgifter än som
finans-täcks det angivna beloppet gäller främst studier i USA börav

studerandesjälv. Bidrag bör inte lämnas tillieras den studerande somav
erhåller eftersomNordplus-, eller liknande utbytesstipendium,Socrates-
avgifterna i dessa fall finansieras inom för respektiveramen program.

bidragen tillVi förordar fastställs ekonomisk fördetatt en ram
årunderavgifter vid utlandsstudier. bör byggas successivtDen treupp

redan befinner sig utomlandsparallellt med de studerandeatt som
bibehålla huvudsakskall kunna islutför sin utbildning. För att man en

år uppgåutlandsstudiema bör efteroförändrad omfattning treramen
sålunda gälla studeran-till ordningen skulle145 miljoner kr. Deca nya

befinner sigutomlands. dem redande börjar utbildning Försom somen
lånemöjlighetema förnuvarande finnas kvari utbildning bör de att

påbörjadfullfölja utbildning.
urvalsförfarandemodell ansöknings- ochDenna förutsätter att ett

vår studieresultatinförs. Enligt bedömning bör den studerandes tidigare
möjlig-andra hand bör beaktahuvudsaklig urvalsgrund. Iutgöra man

få bör ingenheterna den aktuella utbildningen i Sverige. Därutöveratt
börutbildningsinriktning förekomma. Detstyrning till länder eller mot

förslagmed Högskoleverket lägga framuppdras CSN i samverkanatt
till hur genomföras praktiskt.urvalet bör

6.2 Korttidsstuderande

korttidsstudiestödStuderande vid vissa kortare utbildningar kan beviljas
arbets-med för kronor för varje timme förlorarnärvarande 75 som man

på fåkan internat-inkomst. Vid kurser folkhögskola dessutomman
bidrag.

medStudiestöden för kortare studier kom till i samband vuxenut-
avsiktenbildningsreformen 1975 del helhet därstörreav en varsom en
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via uppsökande verksamhet, bl.a arbetsplatser, rekrytera korttids-att
utbildade till cirkelstudier eller andra kortare studier för därigenomatt
skapa intresse och förutsättningar för fortsatt utbildning.längre Deen
uvärderingar stöden har pekat hargjorts del problem. Detsom av en

målgruppen, svårasvårt nåvarit den främsta medäratt som personer
arbetsförhållanden och kort tidigare utbildning. del stödetEn större av

vad för facklighar utbildning.än använtsavsettsom var
budgetåret utbetalades tillUnder 1991/92 korttidsstudiestöd 129 000

ÅrDärefter har förändringar genomförts. 1992 upphördestorapersoner.
möjligheten särskildakollektivt ansöka korttidsstudiestöd. Detatt om

påstatsbidraget uppsökande verksamhet avskaffades.för arbetsplatser
ämnesområden för korttidsstudiestöd kanDessutom begränsades de vilka

beviljas.
återinfördesjuli det kollektiva ansökningsförfarandet,Den 1 1995

däremot statsbidraget till uppsökande verksamhet. Anslagetintemen
därefterminskade kraftigt i samband med förändringarna och har1992

Budgetåretminskat ytterligare. 1994/95 utbetalades 40 miljoner kronor
demi korttidsstudiestöd till knappt 000 7013 Ca. procent avpersoner.

folkhögskolafick korttidsstudiestöd läste i studiecirkel, i25 procentsom
och 5 i komvux.procent

förändringarUtredningen i detta betänkande inga förslag tilllämnar
lämpligtstudiestöden för kortare studier. Vi det är attattanser av-av

pågår.vakta vuxenutbildningenresultatet den översynav av som nu
delbe-nationellt kunskapslyft för har i sittKommittén ettom vuxna

tänkande 1996:27SOU livslångtför kunskapslyft ochEn strategi
mål förlämnat förslag till för nationellt kunskapslyftlärande ett vuxna

livslångt föreslår bl.a.del i strategi för lärande. Kommitténsom en en
kunskaplyft och livs-kommunerna skall särskilt föratt ettges ansvar

långt ingå rådgivninginformation, ochlärande. detta skall bl.a.I ansvar
uppsökande verksamhet.

andra skall redovisasKunskapslyftskommittén skall i ett steg som-
frågan utbild-behandla förden oktober 19961 ansvaretsenast om-

ningens finansiering och därvid ställning till skallvilketta ansvar som
påvila den offentligt finansierade utbildningen arbetslivet föroch

föreslåolika utbildningsinsatser, varje in-vilkettyper samtav ansvar
divid bör för kompetensutveckling. skall kommit-sin Slutligenta egen

frågortén beröra organisation, arbetssätt och pedagogik iäven om
vuxenutbildningen. Kommitténs uppdrag skall i helhet slutförtsin vara

den 1 1997.senast mars
föreslår frågan förVi statligt studiefinansieringssystematt ettom

dåomfattning till förnyad prövning slut-studier mindre tas ettuppav
härpåfrån Kunskapslyftskommfttén. avvaktangiltigt förslag föreligger I
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bör inga förändringar reglerna för korttidsstudiestöd och in-göras av
tematbidrag.

6.3 Sfi-studerande

fåVissa studerande inom svenskundervisning för invandrare sfi kan
påtimersättning utbetalas uppgifterCSN grundvalsom av av som

lämnas kommunerna. Timersättning lämnas under 1996 med 75av
dåkronor för varje timme studerande deltar i sfi och grund aven

från arbetslöshetskassa ellerdetta förlorar arbetsinkomst, ersättning
årkontant Under utbetalades 86,9arbetsmarknadsstöd KAS. 1994/95

miljoner kronor till 000 sfi-studerande.4ca.
Invandrarpolitiska kommittén lämnar i sitt slutbetänkande SOU

1996:55 förslag till invand-mångfaldenSverige, framtiden och en ny
föreslårrarpolitik. invandrarpolitiken kommitténSom led i denett nya

statlig introduktionsersättning införs, skall deersättaatt en ny som
stödformer, främst socialbidrag, lämnas i dag. Introduktionsersätt-som

på nivåbeståningen skall grundbidrag dagens KASett samma somav
i vissa fall bamtillägg och230 kronor dag och dessutom ävenper av

skall lämnas vid deltagande i den introduk-bostadsbidrag. Ersättningen
tionsverksamhet för individuella introduktionsplaner,inomsom, ramen

pågå två år från Introduktio-skall i högst det invandrade.att personen
bestå praktik och andraskall förutom svenskundervisning ävennen av

deltidyrkesrelaterade insatser. Introduktion bör kunna bedrivasäven
två år uppnått sfi-för deltidsarbetar. den inteFörpersoner som som

nivån ytterligare tillkan utökad introduktion och ersättning iges uppen
år.tre

timersättning för sfi behövsVi konstaterar dagens inteatt om en ny
får utformning skisserats.introduktionsersättning införs och den härsom

från invandrarpolitiska kommitténUnder förutsättning förslagenatt
föreslår därför timersättningen för sfi skall upphöra.genomförs att

Timersättningen lämnades fram till 1992 för studieri grundvux.även
Så läsåret fick 27 500 studerande timersättning. Om1990/91sent som
timersättningen för sfi upphör kommer ersättningen endast lämnas tillatt
studerande för utvecklingsstörda finnsi vuxenutbildning särvux. Det
då ifrågasättaanledning timersättningen skall finnas kvaratt som enom

Budgetåret timer-stödform. 1994/95 fick 290 studerande i särvuxegen
föreslår frågan skallsättning med totalt 2,3 miljoner kronor. Vi att ses

timersättningen för sfi upphör.över om
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Lån- återbetalningssystem7 och

Äldre lånesystem7.1

långtstudierHögre har i Sverige sedan tillbaka ofta finansierats genom
lån.olika former generella till infördesDen studiemedelrättenav som

år på lån1965 byggde betydande del studiemedlenatt en av somvar
skulle betalas tillbaka. högskolestuderandesDe och sedan början av-
1970-talet vissa andra studerandes skuldsättning och kopp-vuxna oro-

återbetalningenlade till studieskuldemas storlek och därför ingaär nya
fenomen.

lån årFör de tagits före 1989 gäller fortfarande gamla regler-desom
låntagaren få låneti de fall begärt överfört till deutom attna, nya

årvillkor gäller sedan 1989.som
årstudiemedelssystem infördes 1965 kännetecknas bl.a.Det som av

årliga återbetalningensden vidavgiften början beräknas skuldenatt som
Återbetalningåterbetalningsâr. tvådividerad påbörjasmed antalet när

kalenderår gått efter det studiemedel erhölls. Efter förstaatt senast
avgiftsåret årliga föregåendeavgiften års dockökar den med inflation,

år. lånet återbetalasf.n. högst Normalt skall frammed 5,7 procent per
års ålder,till femtio varvid beloppen successivt Systemetskrivs upp.

också anståndsregler.karaktäriserades emellertid Detgenerösaav ge-
återbetalade årsbeloppet årnomsnittliga, medianen 1995 3 700var ca.

återbetalande årkr. de betalade 000 krFyra 10änprocent perav mer
låntagare år.och minst 20 000 krtusenen av per

återstod studiemedelslånjanuari 1996 de tagitsDen 1 t.o.m.av som
år lånta-1988 fortfarande 37 miljoner kronor fördelade 706 000274

året återbetaladesUnder 485 miljoner2 kronor.gare. ca.
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Äldre studielån 1996januari 1995 januariden 1 den 1Tabell 7.1 -
årenstudielån 1965 1988.Uppgifternaavser -

Milj. kråterbetalade beloppLånestock, debiterade och m.m.
39 053Lånestock januari 1995den 1

anstånd 3 238årför 1995 inkl.Debiterade avgifter senare
855Anstånd betalningmed

2 188åretavseendeInbetalade belopp
år, 196avseende tidigareInbetalde belopp ca.

195inbetalatDebiterat
101Frivillig inbetalning
128Avskrivningar

Överföringar, 549återkrav m.m.
36 391åretsUtgående lånebelopp vid slut

år 1996 883kvarstående lån införUppräkning av
regleringstalet 2,39med

37 274åretsLånestock vid slut

lån tagitsfåtal studerande meddetFortfarande finns t.o.m.ett som
återbetal-påbörjatstudier, harår grundinte, bl.a.1988 ännu avsom

lånenframgår avskrivningarstudielån. tabell 7:2ningen dessa Avav
år 1995.

studielån från även 1965 1988AvskrivningTabell 7.2 av -

lån Miljkravskrivning AntalSkäl för
Åldersavskrivning 42,2s 993

20,9462Sjukdom
39,0471Dödsfall 1

576 20,4Vuxenstudier 1
5,0187Synnerliga skäl

127,512 689Samtliga

Återbetalningen år fortsättalån 1988 beräknasutbetalade t.o.m.av
årlåntagarna och dedå fyller 65år 2034, defram till omkring yngsta

avskrivna.kvarstående lånen bliberäknassista
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upplåning.någonår statligaUtlåningen inteföre 1989 motsvaras av
lån. Statensbokförda kapitalkostnader för dessafinns därför ingaDet

skillnadenlånen består ränteunderskott, motsvarandekostnader för ettav
regleringstalet, 5,7inflationsuppskrivningen det s.k.mellan pro-max

uteblivna betal-låneränta, avskrivningarna. Decent och samtstatens
från återbetalning, medförlåntagaremånga befriadeningarna, ärattpga.

ökar.ränteunderskott och avskrivningar Ränte-framtidadessutom att
år miljarder kr.skattats till drygt 2för 1995underskottet har

Lån nuvarande studiemedelssystemi7.2

problemantallånesystemet infördes 1989 sedannuvarandeDet ett
Särskilt visade sigfram förändring.gällande drivitmed det dittills en

låntagarelång Blandperiod med hög inflation.känsligt försystemet en
lånta-ingår bara studiemedelstagareinte äveni gällande utansystemnu

lån hänför sigfått lån ochdel även somsvux svuxa;som avgare som
lånedelmedstudiehjälp och utbildningsbidragtill tidigare regler somom

ingår redovisningen.i1993-07-01 1994-12-31under tidentillämpades --
Riksgäldskontoretsfrån länetspåförs början. RäntesatsenRänta är

föregående åren minus denupplåningsränta degenomsnittliga tre av-
Räntesubventionenvid beskattning.skuldräntor gällerdragsrätt för som

Återbetalning års-påbörjas vid detuppgår till 30därmed f.n. procent.
gått erhölls.månader studiestödsedanskifte följer sedan senastsexsom

Årsavgiften låntagarens sammanräknadefyrautgörs procent avav
taxering,enligtnäringsverksamhetkapital ochinkomst tjänst, senaste

två år tidigare.dvs inkomsten
År låntagare 334 000,återbetalningsskyldigaantalet1995 menvar

förhållan-mångasina studier betaladeavslutateftersom flertalet nyligen
årårsbeloppet medianengenomsnittligalågadevis belopp. Det var

låntagarna betalade änoch drygt1995 drygt 3 000 kr procent meraven
10 000 kr.

år tilllån, 1989tagits fr.o.m.uppgick dejanuari 1996Den 1 som
låntagare.000fördelade 552854 miljoner kronorsammanlagt 47
tabell 7:3miljonerkronor.år återbetalades 163 AvUnder 11995 ca.

lånesumman mycket snabbt.framgår också ökarklart den totalaatt

6 16-0856
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Tabell 7.3 studielånNya den 1 januari 1995 den 1 januari 1996-
Uppgifterna studielånfr.0.m. år 1989.avser

Lånestock, återbetaladedebiterade och belopp Milj. kr
Lånestock den januari1 1995 38 213

lånUtbetalade 8 269
årsbeloppDebiterade 1161

Anstånd med betalning 122
året årInbetalade belopp och tidigare 896avseende

Debiterat inbetalat 98
Frivillig inbetalning 267

Avskrivningar 170
Överföringar, återkrav 55m.m.
Påförd åretunder 2 760ränta
Lånestock åretsvid slut 47 854

Kvarstående lån skrivs f.n. ingångenvid år låntagarendetav av
år.fyller 65 Avskrivning kan ske vid dödsfall, då studielånethelaäven

skrivs inklusive årsbeloppeventuella obetalda synnerligasamtav om
skäl föreligger, exempelvis i låghändelse mycket förtidspension.av en

påAvskrivning grund synnerliga skäl liten åromfattning; 1994ärav av
endast 72 fall.

Avskrivning vid dödsfall innebär låntaga-riskenetc. att staten tar att
inte återbetalning.kan eller bör krävas Kostnaden är settren ur

synpunkt liten. psykologiskaDen effekten för de studerandestatens
bedöms däremot viktig.vara

För studerande studielåntagit för studier grundskole- ellersom
gymnasienivå skrivs hälften den skuld hänför sig till dessaav som
studier han eller hon under terminer studiemedeltagittreav om senare
för eftergymnasiala studier.

Avskrivningarnas åromfattning under framgår1995 tabell 7.4.av
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studielån årfr.o.m. 1989Tabell 7.4 Avskrivning av

milj.krlån Belopp,AntalavskrivningSkäl för
Åldersavskrivning 0,211

18,8303Dödsfall
147,96 245Vuxenstudier

3,273Synnerliga skäl

170,16326Samtliga

måttliga omfattningen avskrivningarna hängermycketDen natur-av
låntagareoch flertaletmedligtvis ännu är ungt attatt systemetsamman

också är unga.
Återbetalningen lån åren fortsätta1989 1996 beräknasupptagnaav -

årlåntagarna och deår då 65de fyllerfram till omkring 2042, yngsta
avskrivningarlånen Betydandekvarstående beräknas bli avskrivna.sista

år då kvarvarandefrån antaletnödvändiga omkring 2020,kan befaras bli
uppnår års ålderlåntagare ökar markant.65som

förändring7.3 Behovet av en

återbetalningBristande7.3.1

studiestödssystemlånen nuvarandedet äldre och isammanlagda iDe
framgår tabell 7:51996januariden 1 avper
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Låntagamas lånebeloppTabell 7.5 sammanlagda 1996.den l januariper
Lånen år år1988och fr.o.m. 1989hart.0.m. summerats.

Länets storlek den Antal Procentper
januari låntagare1 1996, kr

19 999l 259 000 23-
20 000 99949 284 000 26-
50 000 99 999 000257 23-

100 000 149 999 147 000 13-
150 000 199 999 80 000 7-
200 000 299 999 670 000-
300 000 00017 2-

Samtliga 100l 114 000

låntagama krHälften hade skuld lägre 52 000 ochänsomav en var
fjärdedelar skuld lägre 112 000 kr Endast 28äntre procenten som var
låntagama på kr skuldhade skuld 100 000 och 8över procentav en en

låntagareöverstigande 200 000 kr. i första hand de 167 000Det är ca.
lån fåkan medhar minst 150 000 kr problem attantassom somom

sålundaåterbetalning. låntagamaklara Huvuddelen, 85 harprocent, av
måttliga småeller skulder och kan komma betala tillbaka helaantas att
lånet. låntagama lån kr15 med minst 150 000De procent om svararav

låntagarelånesumman.för omkring 40 den totala Andelenprocent av
ingårlån öka eftersom materialetmed kan dock förväntas det istora

många låntagarejämförelsevis fortfarande studerar.unga som
låntagare, hadeundersökning den januari 1995Av CSN:s 1av som

lån framgårminst 300 kr, CSN december 1995000 höga skulder,om
låntagare lånathade endast enligt gäl-3 100 totalt 9 600att nuav --

avslutat sinalande regler. denna hade 41 inteI ännuprocentgrupp
två bedrivit utomlands.studier; omkring tredjedelar hade studier

förhållanden vi förutser omfattande problemEn rad bidrar till att
båda lånesystemen. Sålundaåterbetalningen harmed den framtida inom

anstånd återbetalningenlånde tagit före med de har1989som om en
låntagare minderårigtinkomst basbelopp ochför barn under 3,5utan --

omvårdnad år.låntagareunder basbelopp för med barn under tio4,5 om
år alltså1996 126 kr 162 900 kr.För 700 respektive Enär gränserna

låntagama anstånd åretsfjärdedel helt betalning ochbeviljas medav
mångalångsamt år.under finns risk förandelen har ökat Det attsenare

återbetalningenlåntagare sinainte kommer fullföljadessa att avav



165Kapitel 7SOU 1996:90

skuldenuppnår års ålder. tiden ökar65 Understudielån innan de genom
inflationen.årliga motsvarandeuppskrivningenden

räntesubven-räntenivån med den sänktai kombinationharDen höga
årligenmedfört, denårs skattereform räntaefter 1991tionen att som

åter-årligaår ofta överstiger denlån 1988tagits eftertillläggs som
lån ökarmånga successivtdessamedförbetalningen. trots attDet att av

sinmotsvarande fyraårlig återbetalninglåntagaren procentgör aven
fålåntagare sannolikhetmånga med allinkomst. Vidare kommer att en

betalatill förinte räckerlåg dennaså fyrainkomst attprocentatt av
särskiltårs gäller ilånat studier.för flera Dettalånen fall detillbaka i de

flerårigamedgymnasial utbildningkombinerargrad studerandehög som
också låntagarestudielån. gällermed Detfinansieradehögskolestudier
löneutveckling.individuelleller osäkermedvalt yrken svagensom

biblioteka-sjuksköterskor,socionomer,lärare,exempel kanSom nämnas
med fyraåterbetalningVåra visarberäkningarkonstnärer.rier och att en

många, harotillräckligt förinkomsten kan antas somprocent varaav
iNågra redovisasexempelutbildning.treåriglånat eller längretill en

avsnitt 7.2.
ökarlånebeloppensammanlagdadetydlig tendensfinnsDet atten

härtill. Möj-faktorer medverkarstudiemedel. Flerastuderande medför
högskoleutbildning ochterminer istudielånfå till 12ligheterna att upp

lånfå ytterligareskäl, ärsärskildahänvisning tillmeddärutöver, en
lån.får Demycketstuderandedelorsak tillviktig stora somatt en

6.1i avsnittredovisatstudiemedel viharmedstuderar utomlands som
terminsavgifter,lån föri formfå studiemedelmöjlighet extraatt av

så mycketdubbeltlånar genomsnittUtlandsstuderande i perresor m.m.
därförårs medförutlandsstudierSverige. Fleraläsår studerande isom
betalakunnainte kommerlåntagaren sannoliktofta skulder, attsom

återbetalningsregler.nuvarandetillbaka med
års ålder och istudielån till 45fåmöjlighetfinnsDet storaatt upp

lån femtonbetala tillbakaMöjlighetenvissa fall storaäven attsenare.
år små.till tjugo är

intemationalise-tilltagandeföljd denkommerDärutöver avsom en
Åter-utomlands.låntagare och boarbetaantalökanderingen attett

för dennatillfredsställandef.n. intefungerarbetalningsreglema grupp,
år. praktikenåterstående Iskuldtjugondeskall betala peravensom

lånränteläge,nuvarande över-räntkostnaden, medinnebär detta att
skulden.tjugondebelopp000 kr änstigande 100 störreutgör ett aven
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7.3.2 individperspektivEtt

Eftersom föreslåutredningens uppdrag förhållandeändringar i tillär att
återbetalningssystemetdet gällande finns anledning beskriva hurattnu

återbetalningen lån år låntaga-sedan 1989 fungerar för enskildatagnaav
re.

Tabell låntagares7:6 visar hur skuld hanväxer antar atten om man
lånateller hon i terminer, varje månader14 termin och hela4,5äratt att

lånemöjligheten utnyttjas. fjortonde lånetenninenDen och sista höstenär
lånebeloppen1995. Dels redovisas med de faktiskt gällt, delsräntor som

dessa belopp den subventionerade hela tiden varit 5räntan procent..om

LånebeloppTabell 7.6 påmed nuvarande studiemedel beroende antalet
studietenniner
Studiernaförutsättshasketti följd Lånebeloppenhöstterminen1995.t.o.m.en
redovisasdelsmeddenfaktiska varit, subventioneradedelsifall denräntasom

helatidenvarit 5 Ränteberäkningennågotförenkladjämfört medräntan procent.
CSN:srutiner.

SubventioneradAntalSubventioneradAntal
låne- räntalåne- ränta
termi-termi-

Faktisk 55Faktisk proc.nerproc.ner
193 527202 973890222992221

695218231 279946 37646 7432
244 4917602601010070982703

1852682881461141794961174
292471316408122891181211615

243036 315343137581422946 147
584338370 41014167 829174 5487

Återbetalning lånet årskall ske med 4 inkomstenprocent perav av
års ålder.64 innebär inkomstutvecklingen den enskildeDet fört.o.m. att

föravgörande möjligheterna betala tillbaka hela beloppet. Somär att
Ävenframgår ovanstående ocksåtabell har betydelse.räntanav en

återbetalningstiden påverkar återbetal-inkomstemas fördelning under
ningsmöjlighetema.

En individs inkomstutveckling omöjlig förutse. Denär äratt natur-
ligtvis beroende i första hand den samhällsekonomiska utveck-av av

ocksålingen arbetslös-yrkesval, karriär, bamledighet, sjukdom,men av
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återbetalningen inkomsternavarierar medillustrera hurhet För attetc.
några dockexempel,hypotetiskavi genomfört beräkningarhar somav

år ochutgångspunkt förhållanden tabell 7.7 7.8,faktiska 1995sin itar
bilaga F.7.4

. för-medianlönerutgått från uppgifter aktuella faktiskaVi har om
ålder sjuksköterskor, förskollärare,fackligt anslutnadelade för gym-

enskildcivilingenjörer ii statlig tjänstnasielärare, civilekonomer samt
öka meddessa antagitsberäkningarna har lönertjänst. de fortsattaFör

ochinflationår i genomsnittmotsvarandefyra tre procentsprocent per
därefterharuppräknade löneprofilemareallöneökning. Deprocentsen

lån antalmotsvarande olikaåterbetalningenför illustreraanvänts att av
dettatablån oegentligtlåneterminer givetvisenligt Det är attovan.

uppgifter.longitudinellatvärsnittsuppgifter deanvändasätt voresom om
tänkbar lö-grundvalförför räkneexempelSom grund att av en

låntagare metodenåterbetalningen börför enskildaneutveckling belysa
godtas.dock kunna

statligåterbetalningen iför civilekonomtabell illustrerasI 7:7 en
återbetalningen vidpåbörjarlånat åtta terminer ochhar itjänst, somsom

låneräntan antagits 5års ålder. subventionerade har25 procent.Den vara
årpåförda följdårliga under änstörreexemplet den räntanI är aven

framlånet ökamedför fortsätterårliga återbetalningen. Dettaden attatt
årliga återbetalningennår års ålder. Därefter denlåntagaren 36 ärtill

år.återbetalt efter 32lånet heltminskar. Detoch ärstörre än räntan
intenaturligtvisosäkra.självfallet DetslagBeräkningar detta ärärav

möjligthellerlöneutveckling. inteDetochmöjligt förutse ärränte-att
lånebenägenhet. Förändringarstudietider ochframtidaförutse avatt

olikaförförändrasnormalstudietidenmedförstudieorganisationen att
år utbildningstidenUnder harexamina.yrkesförberedande ut-senare

sjuksköterskor ochökat bl.a. förför yrkesexamentryckt poängkravsom
förskollärare.
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ÅterbetalningTabell 7.7 studielån enligt återbetalningsreglernuvarandeav
kr
Lånet återbetalasbörjar vid års ålder25 med 4 inkomsten,procentav som

inkomst tvåenligt taxeringen årutgörs tidigare.Sominkomsterharanväntsav
medianlönerår ålder1994efter för civilekonomeri årligstatlig tjänst jämte
uppräkningför 3 årlig inñationsuppräkning.procents

Ålder ÅterbetalatSamman- Ränta Låne-
räknad belopp, 4 under belopp
inkomst året vid åretsprocent av

inkomst 2 slut
år tidigare

23 25 000
24 82 750 203 203
25 165 500 1000 10160 212 364
26 182 267 3310 61810 219 672
27 202 592 6 620 10 984 224 035
28 219 172 7 291 11 202 227 946
29 231 450 8 104 39711 231 240
30 245 714 8 767 11 562 234 035
31 258 178 9 258 11 702 236 479
32 270 918 9 829 11 824 238 474
33 298 349 10 327 11 924 240 071
34 293 978 10 837 12 004 241 238
35 306 253 11 934 06212 241 366
36 333 786 11 759 06812 241 675
37 350 316 12 250 12 084 241 508
38 380 362 13 351 12 075 240 232
39 364 930 14 013 012 238231
40 385 675 15 214 11912 234 928
41 398 614 14 597 11 746 232 078
42 441 884 15 427 11 604 228 254
43 457 091 15 945 11 413 223 723
44 446 471 17675 18611 217 233
45 517 348 18284 10 862 209 811
46 527 848 17 859 10 491 202 443
47 509 898 20 694 10 122 191 871
48 610 546 21 114 9594 180351
49 632 692 20 396 9 018 168 973
50 657 004 24 422 8 449 153 000
51 691 320 25 308 7 650 135 342
52 735 107 26 280 6 767 115 829
53 761 850 65327 5 791 93 967
54 781 105 29 404 4 698 69 261
55 799 223 30 474 3 463 42 251
56 773 421 31244 2113 13119
57 1 058 886 31 969 656 0
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ålder lånetTabell visas återbetaltI 7:8 vid vilken kan i de femvara
nämnda räkneexemplen. Till grund för beräkningen ligger vidare an-

återbetalning påbörjas års ålder lånebeloppettagandet vid 25 ochatt
lån under hela den f.n. gällande normalstudietiden. tabel-Avmotsvarar

framgår återbetalningen lång låntagarelen tid. hinnerEn delatt tar
lånenförmodligen då låntaga-inte betala tillbaka innan dessa skrivs av

år.fyller 65ren

Återbetalning påTabell 7.8 enligt nuvarande regler beroende studietermi-
inkomsterochner

Sekommentareri texten.

Civil-Sjuksköt- För- Gymn- Civil-
asie- ingenjörerska med skole- ekonom

lärare lärare enskildårs vidare- i statlig i1
tjänsttjänstutb.

6 9Studieterminer 8 9 8
låneterminer

230Lånebelopp då 150 230 203203
återbetalning på-
börjas, vid 5 procent
subv. tkrränta,

Ålder återbetal- 25 25vid 25 25 25
ningens början

Ålder 53då lånet 60 57--
återbetalats

164 Oavskrivning 207 0 OEv.
års ålder,vid 65 tkr

år Vårdförbundet månadslön heltidsanställda1 Medianlöner 1994enligt SHSTF 1994, förnov.
inkl. fasta ålder.lönetillägg, fördeladeefter

år månadslön heltidsanställdainkl2 Medianlöner 1994enligt Kommunförbundet 1994, förnov.
ålder.fastalönetillägg, fördeladeefter

år Enkätuppgifter månadslön heltidsanställda3 Medianlöner 1994enligt SACO 1994. förnov. om
ålder.inkl fastalönetillägg, fördeladeefter

den variation kan finnasDe valda exemplen belyser inte stora som
ålder avslutas, antaletmellan individer vad gäller studiernanärt.ex.
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terminer studielån,med inkomster kapital och rörelse perio-samtav av
der med inkomstbortfall olika skäl.av

I figur 7:1 visas för och de fem tidigare nämnda utbild-var en av
ningsgruppema låntagarenhur återbetalaskuld klarar beroendestor att

återbetalningstidens Studielånetlängd. uppgår f.n. till högst 45 000
år.per

Figur på återbetala7.1 Exempel studielånmöjligheter att enligt nuvarande
på ålderregler beroende inkomst och

För och i tabell 7.8 lånhur de bedömskunnastoravar en av grupperna anges
återbetala återbetalningen vid olika ålder. Sominkomsthar räknatsdestartarom
åldersberoendeinkomsternaenligt lönestatistiken,dvs.ingenhänsynhartagitstill att
äldre fåexamineradekan förväntas lägreinkomster jämnåriga examineratsän som
tidigare.

Återbetalningsbar
skuld.kronor

350000 .

-H-Civil ingenjör300000 -. . Civil ekonom.
250000 Gymnasielärare- - -.g å

Sjuksköterska- - - -.200000 -- . FörskolelärareuN - - --a
::-a_;"|s0000 -§.-.§$..:\\\\

-§-;::\100000
"ä, xI. á N"" .50000 s .,

0 f:;.. .. . .
25 30 35 40 45 50 55 60 65

Ålder

går några låntagareMot denna bakgrund det identifieraatt grupper
lånmed sannolikhet inte kommer kunna betala tillbaka sinastor attsom

återbetalningsreglema.med de nuvarande
lånarStuderande års fårrelativt i livet till flera studier. Desentsom

år återbetalningen.därigenom färre för 1996 fannsDen l januari det
återbetalningsskyldiga lån år åldern2 700 för efter i1988 40tagna

lånoch äldre återbetalningsskyldigamed 200 000 kr och 7001över
år lån50 och äldre och hade 000 kr.100översom var som
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lånarStuderande utlandsstudier terminväsentligtsom genom mer per
ingårvad i normalbeloppet.än som

studielån såvälStuderande tagit för gymnasieutbildning försom som
högskolestudier och eventuellt forskarutbildning. Med nuvarande

studielånpraxis kan i fall beviljas studie-för tjugoextrema uppemot
terminer.

får förhållandevis lågaStora högskoleutbildade löner. Del-grupper
många,tidsarbete och bamledighet reducerar inkomsterna främstför

kvinnor.

svårtOmfattningen de framtida avskrivningsbehovet mycketär attav
bedöma. genomfördeI samarbete med SCB Utbildningsdepartementet

mikrosimulering nybörjares.k. grundval uppgifter 10 000en av om
läsåreti högskolestudier Med hjälp utnyttjan-1980/81. uppgifterav om

årendet förstudiemedel och löneutvecklingen 1985 till 1990av om
olika dendet möjligt statistiska antagandengöraattgrupper var om
framtida löneutvecklingen för och ochde 10 000 nybörjamavar en av

också studielånen.återbetaladärmed i vilken utsträckning de kunde
Mikrosimuleringen byggde studiemönster, studiemedelsutnyttjande

medoch löneutveckling under l980-talet. Beräkningar gjordes sedan
år framåtvarierande och inflation i tiden ochantaganden 30räntorom

två i beräkningsresultatet.visade dessa faktorer hög grad Be-att styr
studielånavskrivningarna obetaldaräkningarna visade de framtidaatt av

mycket tolkning resul-kan komma variera inom vida Engränser.att av
uppgådessa med nuvarande regelsystem lätt kan kommaär atttaten att

år och avskrivningar storleksordningentill minst 2 miljarder kr. iattper
år4 6 miljarder kr. inte kan uteslutas.per-

påverkanSamhällsekonomins7.3.3

årSverige har följd haft hög och tidvis hög in-under räntaen av en
lågflation. närvarande har vi inflation och sjunkande, interna-För men

räntenivå.tionellt förutse den fortsatta utvecklingen intehög Att ärsett
låglånesystem måste såväl lågfungera ochmöjligt. Ett vid inflationnytt

förhållanden.perioder med andra Simuleringsförsök harunderränta som
slår ivisat hög inflation igenom i löneutvecklingent.ex. att en som

återbetal-kombination med subventioneringen underlättarräntanav
låntagarens motsvarandeningen synpunkt, medan görsett statenur

Lånesystemet ocksåförlust. deflation.bör fungera vid kortvarigen
flerårig fådeflation sannolikt med särskildaDäremot skulle mötasen

åtgärder återbetalningskraven.i form tillfälliga sänkningart.ex. av av
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De beräkningar vi för bedöma den fortsatta utvecklingengör attsom
bibehållsdet existerande liksom hur kansystemet ett nytt systemom

någrakomma fungera grundas inflations-kan inte löne-,att prognoser om
förhållandenutgå frånoch ränteutvecklingen. Vi har i stället valt deatt

bådaråder f.n. skriva fram de under lika antaganden.och systemsom
också föreslagna förVi har valt belysa det känslighetatt systemets

tvåränteförändringar räkna med räntealtemativ.attgenom
räntenivåemavalda och 8 vilketDe 7,1är procent, motsvarar en

på årligasubventionerad 5 och 5,6 inflationenDenränta procent.resp.
beräkningarhar till 3 och löneökningarna har i flertaletsatts procent

antagits bli 4 procent.

lånesystemi7.4 Huvuddragen ett nytt

främstsubventionen i studiestödet bör i fortsättningenDen statliga även
lånen bör marknadsmässiga villkor. Räntabidraget medan gesavse

måstestudielånenutgå på under studietiden. fallbör Iäven annat en
förbidraget till studiestödet användasbetydande del den statligaav

studiernastudietiden. Räntebefrielse underräntesubventionen under
på studietiden.studerande i onödan draskulle vidare kunna locka att ut

studielånen, marknadsmässi-innebär denförNuvarande regel attsom
låneräntan skatteavdragetsmed trettio motsvarandeminskas procentga

fårstorleklåntagare oberoende inkomstensmedför allavärde, att av --
bibehållsföreslårUtredningen dettaräntebelastning. att systemsamma

studielåneräntan skalldvsi fortsättningen,även statensmotsvaraatt
värde vidlåneränta schablonmässigaavdrag för avdragsrättensmed

studielånen avdragsgill i dekla-på blir därmed intebeskattning. Räntan
rationen.

återbetalasstudielånen skall kunnaskallprincipenFör att attom
mellansambandupprätthållas väsentligt det finns rimligtdetär ettatt
därförlånens återbetalningsmöjlighetema. Utredningen harstorlek och
såhöjasstudiebidragen skallföreslagit bl.a.i tidigare avsnitt. attattett

lånebehovet vi föreslagit den längstamotiv harminskar. Med attsamma
lån vidinte för avgifteroch skalltiden för studiestöd skall begränsas ges

skärpanödvändigtbedömer det därutöverutlandsstudier. Vi är attatt
låntagare betalaåterbetalningsreglema normalt skall kommaför attatt

lånebeloppetföreslårstudielånen. det maximalaVidare vitillbaka att
begränsas för äldre studerande.

bådemåste studerandefungera förstudiestöd kunnaEtt nytt unga
från för äldrehögskolan gymnasiet ochkommer direkt till somsom
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Äldre studerandeförvärvsarbete.efter periodbörjar utbildning aven
yrkes-studielån kvarvarandefå oberoende antalethittills kunnathar av

studielånet.återbetalamöjligheterår därmed derasverksamma och attav
måste lånemöjlighetemaåterbetalningtydliga kravvi vill ställaOm

studerande.för äldrebegränsas
återbetalning hurberorfullhårt skall driva principenHur omman

samhället/långivaren skallstuderande/låntagaren ochdenvill attman
måstestudielån.medförknippade Man näm-riskerdela de ärsom

återbetalalåntagare fårinte möjlighetermed delligen räkna attatt en
lånen dödsfallvidavskrivningstudielånen. Nuvarande regler avom

bibehållas. delbör Detlångvarig allvarlig sjukdom utgörvidliksom en
skäl rimligtsamhällets/långivarens risktagande. Det är attsammaavav

ålder.sker vid vissavskrivning en
självbärandeekonomiskt skulle heltstudiestödssystemetOm vara

kredit-täckaprocentenheter förmed flerabehöva höjasskulle atträntan
riskerna.

låtalånesystem har viövervägandena prövatVid attett nyttom
variera beroen-inkomsten,uttryckt iåterbetalningens storlek, procent av

tydligtblirsådant fördelen detpå lånebeloppet. harde Ett attattsystem
emellertiddetåterbetalningskrav. Systemetlån ökade görmedförstörre

inkomstnivå.låntagarensåterbetalningen tillmöjligtinte att anpassa
låntillbaka sittbetalamöjligheterLåntagare praktiskasaknar attsom

successivtbetala debiterasinte kanoberoende deskulle att enav --
återbetalningen iå andra sidanOmsin inkomst.ökande andel av -

inkomsten,fast andeldagenslikhet med system en avanges som-
avskräckandeframståså den kanmåste högtandeldenna sättas att som

många studerande.orimlig föreller
Återbetalning dendvs.inkomsten,bestämd andeli form avav en

återbetalningenhar fördelentillämpas,återbetalningsmetod f.n. attsom
tidenfördelaspå kan sättnaturligt över motsvararettsättett som

också radbetalningsförmåga. metod dockharlåntagarens Denna en
nackdelar.

lånebeloppets storlek. Enanpassad tillSålunda återbetalningen inteär
små lån tilltvingasmedför de harinkomstenfast andelhög att somav

låg de harmedföråterbetalning och andelonödigt snabb att somenen
lånet. medför dennaVidarebetala helalån inte hinneri vissa fallstora

räntekostnaddenåterbetalningen blir oberoendemodell att somav
Återbetalning storlek förutsättertill inkomstenslånet. i relationbelastar

förendastmöjligttaxeringsuppgiftema. Dettaske via ärkontroll kanatt
återbetalning medSlutligen innebärSverige.beskattas iinkomster som

lånet skrivsförening med principeninkomsten ifast andel atten avav
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vid ålder,viss lånytterligare för låntagarevissa inte ökarattav en
kravet på återbetalning.

någraEtt sätt dessamöta nackdelar modellatt in-av vore en som
länetsnebär storleknär och känd återbetal-att räntesatsen beräknasär

såningen och amorteringarränta uppgår till likaatt sammantagna stora
årliga belopp, annuitetslån.dvs. Annuitetslån har emellertidett även
nackdelar låneforrndenna integör lämplig återbetalningenförärattsom

studielån.av
Annuitetslån förutsätter normalt bunden knappastDetta kanränta.

kan tillämpas långa återbetalningstiderför de vanligtvis gäller försom
studielån. Det förekommer också annuitetslåns.k. där annuiteten räknas

vid ränteförändringar. låntagareFör lånmed och begränsadeom stora
inkomster kan annuitetslånvanligt såbli ekonomisk belast-ett storen
ning det studiestödet avskräckande låneffekt.att Om betalasettger en

årligtmed fast långbelopp under tid åmedför inflationenett andra
sidan återbetalningenkostnaden för Många lånta-successivt sjunker.att

däremot årenhar de lägsta lönerna efter studiernas avslut-närmastgare
fårning och sedan successivt högre inkomster. långivarenFör innebär

inflationen motsvarande förluster. Vid inflation halverasatt tre procents
penningvärdet på år.24

Vi bedömer det ekonomiskt långivarenfördelaktigt bådeär föratt
låntagamaoch för de enskilda låneadministrationnuvarandestaten att

bibehålls.CSN Ett alternativ inomatt, ett staten garanet-genom vore av
långivningen handhades eller tvåflera banker. Främstrat system, av en

vårskäl talar sådanenligt mening lösning. Vid statsgaranterademot en
lån saknar bankerna intresse kräva betalning effektivasteget att
möjliga eftersom de har fullgod lånet.säkerhet försätt, Vidare bedömer
vi det möjligt upplåningstatlig låneadministrationär ochatt att genom
uppnå lånekostnadlägre vad banklån.möjligt vidän Riks-ären som
gäldskontoret bedömer med den statliga lånasäkerheten kan tillatt man
ungefär halv lägre vad möjligt förränta änprocent storaen som vore
svenska banker.

7.5 modifierat annuitetslånesystemEtt

Vi har sökt finna återbetalningmodell för studielån, inte haren av som
de nackdelar utgångspunktvi här har Ennämnt. har därvid varitsom
möjligheterna i olika avseenden modifiera annuitetslånesystem.att ett
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föreslår studielånen studiestödet skall utformasi detVi att somnya
annuitetslånesy principiella uppbyggnadmed denmodifierat stemett som

beskrivs följande.i det
marknadsmässig DenLånet f.n. belastas medbör liksom ränta.en

årenlåneränta undergenomsnittliga debör senaste tremotsvara statens
beskattningschablonmässiga vidvärdemed avdrag för avdragsrättens

såårliga återbetalningen annuiteten bestämseller 30 Denprocent. - -
år under förutsättning ärden ökar med räntanatttre procentatt per

resterandeannuiteten för denräknasoförändrad. Förändras räntan om
låntagarenårLånetåterbetalningstiden. betalas tillbaka detskall t.o.m

dock år.år, under 25fyller 60 längst
den formelmodell uttryckas medMatematiskt kan denna som anges

börjandebiterade beloppet underinnebär deti bilaga G. Detta att av
traditionellåterbetalningstiden det skulle ha varit medblir lägre än en

mån denna.slutetmotsvarande högreannuitetsberäkning och i mot av
denochskillnaderna mellan den föreslagnaFigur 7:2 illustrerar mer

annuitetslån.förtraditionella modellen
hänsynstagan-årliga annuiteten kanuppräkningenDen ettses somav

betalningsförmåga, lägstoftalåntagarnas faktiska ärde till ome-som
politisktdetanknyter tillstudier. Procenttaletdelbart efter avslutade tre

ocksågodtagbar inflation,målet högstaföruppsatta en,men geren
betal-någorlunda omfördelningvår väl avvägdenligt bedömning, av

återbetalningsperio-delenfrån tidigare till denningama den senare av
linjenlutningsvinkelprocenttal skulle brantareden. Ett högre enge

figuri 7:2
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Figur årliga7.2 Den betalningen vid det modifierade annuitetslånesystemet
jämfört med konventionellt annuitetslån

Årlig återbetalning

Modifierat
annuitetslånl

Annuitetslån

12 3 4 5 6 7 8 9 lOll 121314 l5 l6l7 18192021 22232425
Återbetalningsår

Också detta annuitetslånmodifierat kan skapa problem försättett
låntagaren. föreslårVi låntagarendärför åberopaskall ha rättatt att en

årenspärregel, under återbetalningende 10 första efter det påbör-som
jats dock års ålderlängst återbetalningen35 begränsar till femt.o.m.- -

inkomsten och därefter till Det beloppprocent procent.av sex som
låntagaren påinte betalar grund spärregeln förs särskildav upp som en
skuld. låntagareOm sådanahar särskild fårskuld in-en som senare
komster fem inkomsten högre beloppatt utgörprocent ettresp. sex av

den enligt huvudregeln fastställda annuiteten, ändåän skall han eller hon
betala sådet högre beloppet länge det finns Skullesärskild skuld. deten

kvarståendefinnas 25-årigasärskild skuld återbetalningstidendennären
löpt skall denna betalas med låntagarens inkomst tillut, procentsex av

lånetdess betalats eller låntagarenskrivs år.fyllt 65närav
Beräkningar vi har gjort visar den ökning studiestödetsattsom av

bidragsdel föreslårvi -i kombination med de föreslagna begräns-som
lånemöjlighetemaningarna medför i låntagareallaatt stort settav som-

lånat månadsinkomstoch har minst 15 000 kr isom unga som en om
års1995 penningvärde kan komma kunna betala tillbaka deantas att

studielån de tagit för högskolestudier föreslår.med de regler vi härsom
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återbetalning enligt detjämförredovisas beräkningartabell 7:9I som
exempletnuvarande ordning i typfall. Iföreslagna med ärettsystemet

återbetal-låntagaren år studieskuld 150 000 kr vidoch har25 en
Återbetalningen två år gamla inkomstupp-baserasningens början.

återbetalningsåret uppskattadgifter, inkomsten det förstadär är somma-
återbetal-studieåret andraoch inkomsten detrinkomst under det sista

år återbetal-ingångsårsinkomsten. tvåningsåret Efter baserashalvaär
månad 000 krpå ingångsårsinkomsten kr eller 18015 000ningen per

år. Inflationenår. reallöneutvecklingenDärefter är procent perenper
årliga studieskulden harårligen.till Denhar räntanprocentsatts tre

återbetalningstiden.till 5,6 under helaprocentsatts
påbörjas väljer i detår då återbetalningen ochLåntagaren 25är

enligt 5återbetalningssystemet begära nedsättningföreslagna procentatt
återbetalningsåren. särskild skuldtvå första Eninkomsten under deav

återbetalningsåret årsbeloppet 5uppstår. lägretredje änDet är procent
låntagaren särskildSå länge hari tabell 7.9.inkomsten se enav

fort-inkomstenbetala tillbaka 5eller honskuld skall han procent av
års38års ålder inkomstenoch 6löpande 34 procent t.0.m.t.0.m. av

lånetåterbetalasåterbetalad. Därefterålder, då skuldenden särskilda är
års ålder. Iannuitetslåneprincipen 49modifieradeenligt den t.0.m.

exempelåterbetalningssystem dettablir iförhållande nuvarandetill
andraår exempel medåterbetalningstiden Ytterligarekortare.7 antagan-

lån redovisas i bilaga Finkomster ochbeträffandeden
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Tabell 7.9 Jämförelse mellan nuvarande och utredningens återbetal-föreslagna
ningssystem påvid studieskuld årsinkomst150 000 kr och påen en
180 000 kr.
Sekommentarer på 177.texten s.

Ålder Års- Nuvarande åter- Föreslaget modifierat armuitetslånesystem
inkomst betalning med 4
2 år inkomstprocent av
tidigare, ÅterbetalningKr Kvar- Mod. enligt Kvar- Sär-per
kr år stående annuitet, 5/6 procentsregeln stående skild

skuld, kr årsinkomst huvud- skuld,per av
kr år kr år skuld, kr lcrprocentper

25 25 000 1 000 157 400 8 409 1 250 5,0 149 991 7 159
26 90 000 3 600 162 614 8 661 4 500 5,0 149 729 11 721
27 180000 7 200 164 521 8 921 9 000 5,0 149 193 12 298
28 187 200 7 488 166 246 9 189 9 360 5,0 148 359 12 816
29 194 688 7 788 167 768 9 464 9 734 5,0 147 203 13 263
30 202 476 8 099 169 064 9 748 10 124 5,0 145 698 13 631

1052931 210 575 8423 170108 10041 5,0 143 817 13 906
32 218 998 8 760 170 874 10 342 10 950 5,0 141 528 14 077
33 227 757 9 110 171333 10 652 11388 5,0 138 802 14129
34 236 868 9 475 171 453 10 972 11 843 5,0 135 603 14 049
35 246 342 9 854 171 200 11 301 14 781 6,0 131 896 11356
36 256 196 10 248 170 540 11 640 15 372 6,0 127 642 8 260
37 266 444 10 658 169 432 11 989 15 987 6,0 122 801 4 725
38 277 102 11 084 167 836 12 349 16 626 6,0 117 329 712
39 288 186 11 527 165 708 12 719 13 472 4,7 111 180 0
40 299 713 11989 162 998 13101 13101 4,4 104 306
41 311 702 12 468 159 658 13 494 13 494 4,3 96 653

324 170 12 967 155 632 13 899 13 899 4,3 88 167
337 137 13 485 150 863 14 316 14 316 4,2 78 788
350 622 14 025 145 286 14 745 14 745 4,2 68 455
364 647 14 586 138 836 15 187 15 187 4,2 57 101

46 379 233 15 169 131442 15 643 15 643 4,1 44 656
47 394 402 15 776 123 027 16112 16112 4,1 31044
48 410178 16 407 113 509 16 596 16 596 4,0 16187
49 426 585 06317 102 802 17 094 17 094 4,0 0
50 443 649 17 746 90 813
51 461 395 18 456 77 443
52 479 851 19 194 62 586
53 499 045 19 962 46 129
54 519 006 20 760 27 952
55 539 767 21 591 7 926
56 561 357 22 454 0
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sammanlagdaantal exempel denredovisas medI tabell 7.10 ett
studerande harföreslagna närskuld enligt det systemet, som en

studerande,studier. Rad 4 beskriversinahan eller hon avslutar en
förårs studierförårs grundskolestudier ochlånat för treettsom

lånatförstbeskriver dennå Rad 13gymnasiekompetens.att som
föroch sedannå gymnasiekompetensårs förför studier treatttre

högskolenivå.års påstudier

på terminantalstudiernas slut beroendeskuld vidTabell 7.10 sammanlagd
årutbildningsnivå 1995.vid slutetoch av

årslån 1996i3 inflation ochantagandeBeräkningarnabygger procentom
penningvärde

vidSkuldSummapåRad- Antal terminer samman-
studier, tkrhängandeterminerGymnasialGymnasialGrundskole-nummer/

nivå hög-nivåolika o.
skolenivå räntaräntastudie-

5,65,040 % bidrag60 bidragalternativ bidrag %80 % proc.proc.
13,012,9221
2525,9222
79,86 79,163
93,992,9864 2

38,938,8225
78,878,4446

119,8118,76 67
161,8159,98 88
226,9223,211119

65,565,242210
120,819,58 12611
149,6147,5104612
192,4189,26 12613

15,313,8 11102614 2
207,5203,86 14615 2

253,6 258,8168616 2

162,2160,2108217
264,2259,3141218 2
310,0303,2161419 2
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7.6 Ett regelverknytt

Återbetalningstid7.6.1

Liksom i det nuvarande återbetalningenskall års-börja vid detsystemet
skifte följer månaderminst efter låntagarendet hade studie-attsom sex

frånstöd. Tiden sista dag återbetalningenför studiestöd påbörjastill kan
härigenom från månadervariera till månader.adertonnärasex upp

återbetalningstidEn skall fastställas återbetalningen skallnär börja.
låntagarenOm år36 återbetalningstideneller blir år.är 25 Omyngre

han eller århon äldre 36 skall tiden sådanaär kortare.än fall be-Ivara
återbetalningstiden årstäms till det återstårantal till och med detsom

år låntagaren år.fyller 60
För mindre återbetalningstidenskulder bör kortare. Om detvara

belopp enligt huvudregeln skall betalas återbetal-under det förstasom
ningsåret mindre tioär basbeloppet återbetal-än skallprocent av
ningstiden såförkortas beloppet blir minst tio basbelop-att procent av

Återbetalningstiden skall dock inte bestämmas tvåtill tidkortarepet. än
år. på återbetalningenDetta beror årunder skulle kunnaatt ett annars
uppgå förhållandevistill belopp. ingångenOm skulden vidett stort av

återbetalningsåretdet första understiger tio skallbasbeloppetprocent av
lånetdock hela år.betalas under detta

återbetalningstidenSedan bestämts kan den låntagarenändras görom
återbetalningfrivillig eller beslut påverkar studielånensen om som

storlek fattas, beslut studielån. lånavskrivning Omt.ex. tasom av nya
återbetalningstidenunder skall de läggas lånenmed de tidigaresamman

och återbetalningstid bestämmas.en ny

Återbetalning7.6.2

återbetalningssystemetI det nuvarande årsbeloppanvänds uttrycket som
benämning för det återbetalningsskyldigebelopp den skall betalasom
varje kalenderår. Uttrycket bör användas i det föreslagnaäven systemet.
Till skillnad årsbeloppnuvarande kan i det föreslagnamot system

påbestämmas olika Huvudregeln enligt modifieradesätt. densystemet
annuitetslåneprincipen har beskrivits föregående.i det beräknaFör att
årsbeloppet enligt denna regel kan den nämnda formeln tillämpas se
bilaga G. I studiestödslagen bör principerna för denna beräkning.anges
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eller denmeddelas regeringentillämpningen börförFöreskrifter av
regeringen bestämmer.myndighet som

under7.6.4skuldhar särskild seåterbetalningsskyldigedenOm en
tillårsbeloppet bestämmaskanåterbetalningstiden ettden ordinarie

hansandelvissgällerhuvudregeln. Detenligtbelopphögre än avom en
huvudregeln.årsbelopp följerdetöverstigerinkomsteller hennes avsom

belopptill detstället bestämmasårsbeloppet isådant skallfallI som
inkom-femskallAndeleninkomsten.andelen procentutgör avvaraav

med detåterbetalningsåren till ocheller längstförsta tiounder desten
andelenår. skallDärefterfyller 35år återbetalningsskyldigeden vara

procent.sex
eventuell kvar-löpt skallåterbetalningstidenordinarieSedan den ut

återbetal-denåterbetalas medstående skuldsärskild procent avsex
årsbeloppföreskrivabör kunnaRegeringeninkomst.ningsskyldiges att

årsbeloppet under-krfastställas till 0på skalldettaberäknat sätt om
800 kr.f.n. drygt 1basbeloppetfemstiger procent av

kalenderårårsbeloppet förkannämnda ettde sättenFörutom nu
skuldenår, nämligenlånet återbetalasså helabestämmas ett omatt

återbetalningsåret tiounderstigeringången första procentdetvid avav
Även återbetalningsskyldigedock denfall hari dettabasbeloppet.

skall tillämpas.inkomstspärrenmöjlighet begära attatt

årsbeloppNedsättning7.6.3 av

begärahalåntagaren skall rätt attföregående angivitshar attdetI att en
årsbe-dåansökerhonellerHan attskall tillämpas.inkomstspärr om

deninkomstförhållandena. Ompå grundnedskallloppet sättas av
betalningsåretfå underberäknasåterbetalningsskyldigedeninkomst som

nedsätt-skalltaxerade inkomsten,denväsentligt lägre änär senaste
gällaskallinkomst. Detsammadennaefterkunna bestämmasningen om

oskäligtframstårdettaxeringen och attöverklagathonhan eller som
nedsättning. Förbeslutetför attunderlaglåta taxeringen utgöra om

årsbeloppet kan sättasdockbeviljas krävsskall kunnanedsättning att
ned-efterårsbeloppetbasbeloppet. Omned med minst procenttre av

årsbeloppetbörbasbeloppet,femunderstigersättningen procent av
till 0 kr.kunna bestämmas

nuvarandedetgäller inedsättningreglerdeövrigt börI somom
ned-innebärDettaföreslagna atti detgälla systemet.ävensystemet

återbetalningsskyl-grund denmedges bl.a.sättning skall kunna attav
skäl finns.synnerligastudiemedel ellerdige uppbär om
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7.6.4 Särskild skuld

låntagarenOm beviljas nedsättning årsbeloppet skall den delav av
årsbeloppet inte betalas bokföras särskild skuld, debite-som som en som

det lånet.ränta ursprungliga Låntagarens kapitalskuldras samma som
kommer därmed bestå huvudskuld ochatt särskild skuld. Denav en en
särskilda skulden återbetalas under den ordinarie återbetalningstiden
endast fem respektive låntagarens inkomst överstigerprocentom sex av
årsbeloppet beräknat enligt den modifierade annuitetslåneprincipen.
Kvarstår särskild skuld efter denna återbetalningentid sker meden sex

låntagarens återbetalningsskyldigeinkomst. Denprocent kan dockav
frivilliga återbetalningar återbetala den särskilda skulden i förtid.genom

Om studielån skall de lånen läggastas med denya nya samman
tidigare lånen. lånenOm de under den återbetal-ordinarietasnya
ningstiden skall de lånen läggas med huvudskulden ochnya samman
eventuell särskild skuld. Det sammanlagda beloppet återbetalasskall

vanligt enligt den modifierade annuitetslåneprincipen, sedansom en ny
återbetalningstid bestämts. Om de studielånen sådanunder tidtasnya
då återbetalningsskyldigeden endast har särskild återbetala,skuld atten
skall dock den särskilda skulden kvarstå sådan skuld och desom en nya
lånen återbetalas enligt den modifierade annuitetslåneprincipen med
tillämpning återbetalningstid.reglernaav om

7.6.5 Inkomst

Det inkomstbegrepp används i det nuvarande bör tilläm-systemetsom
i det föreslagnaäven innebärDet den sammanräknadesystemet.pas att

inkomsten tjänst, näringsverksamhet och kapital bör ligga till grundav
för beräkningarna. Utredningen det finns värde i försökaatt ett attanser

behålla frånregler det återbetalningssystemetgällandeatt detnär ärnu
möjligt. Detta gäller särskilt de regler inneburit förenklingsom en
jämfört återbetalningssystemmed det gällde årföre 1989. Densom
inkomst bör ligga till grund för nedsättning årsbelopp och, isom av
vissa fall, beräkning årsbelopp, bör därför den sammanräknadeav vara
inkomsten tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt denav senaste

Åter-taxeringen dvs. inkomsterna under åretandra betalningsåret.före
betalningen blir härigenom låg de första två årentill efter avslutadeen
studier, vilket innebär mjuk på återbetalningen.starten
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utomlandsbosattaLåntagare7.6.6 ärsom

återbetalningsskyldigasådanaförinnebärreglernagällandeDe attnu
normaltåterbetalningenskersjömänutomlands ellerbosatta ärärsom

kvarstående skul-tjugondedel denmed belopp motsvarar avett ensom
åter-Huvudregelnbasbeloppet.femtonminstdockden, procent omav

tjänst,inkomstensammanräknadedenmed fyrabetalning avprocent av
tilläm-kantaxeringendenenligtkapitalochnäringsverksamhet senaste
sådantharsjömänutlandsboende eller ettsådana taxeratsför sompas

regel.dennatillämpalämpligtdet ärsätt attatt
principikrävertillämpning attåterbetalningsreglemasföreslagnaDe

börSverige. Detiharinkomsteråterbetalningsskyldiges taxeratsden
skallreglerdessaföreskrivaregeringenförmöjlighet attfinnas atten

hardessaberoende hur taxerats.utlandsboendebeträffandetillämpas
enligt dendvs.huvudregeln,enligtskeåterbetalningenbörfallI annat

normaltdärförkanUtlandsboendeannuitetslåneprincipen.modifierade
inkomstförhål-sinagrundårsbeloppetnedsättninginte begära avav

utlandsboende kunnaskall docknuvarandeiLiksomlanden. system
synnerliga skäl.grundnedsättningbegära av

harendasti utlandetbosattåterbetalningsskyldig är enOm somen
tillämpasåterbetalningstidreglernaskallbetala,skuldsärskild att om

återstårårantaltill detskall bestämmastidenförmed undantag somatt
år. Reglerna60år stället föri65år låntagaren fylleroch med dettill

skallannuitetslåneprincipenmodifieradeenligt denåterbetalningom
gälla förskallreglerDemotsvarandepå sätt.sedan tillämpas som

sjömän.också förgällaskallutlandsboende

Avskrivning7.6.7

återbetalningssys-nuvarandegäller i detavskrivningreglerDe somom
Viföreslagnai detgälla systemet.två undantag ävenmedbörtemet

utgången detvidålder bör skegrundföreslår avskrivning avatt av
ingångenvidår föri stället65fylleråterbetalningsskyldigeår avden

avskrivningdenföreslagitföregåendevidare i detår. Vi har att avdetta
skall skegymnasiestudier,ellergrundskole-studielån avseende nusom

upphöra.skallfall,i vissa
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7.6.8 Premie vid frivillig återbetalning

Enligt fårnuvarande regler regeringen meddela föreskrifter premierom
sådanaför återbetalningsskyldiga frivilliga återbetalningar.görsom

Regeringen har inte utnyttjat denna möjlighet. Möjligheten ändåbör
finnas och regeln bör därför finnas i det föreslagnaäven systemet.

7.6.9 Betalning m.m.

Liksom i det nuvarande bör reglerna betalning föreskrivassystemet om
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som
Enligt nuvarande regler sker avräkning låneskulden först närmoten

årsbeloppet eller årsbeloppetdel betalas in. Det innebär beloppattav
inte betalas räntebelastas enligt den gäller förräntesats studie-som som

lånen. CSN påminnelseavgift förtar ut närvarande 120 kronorären som
för påminnelse.varje Enligt tidigare påfördesregler restavgiftäven en
enligt uppbördslagen 1953:272. Om ärendet överlämnas till indrivning
påförs grundavgift med för närvarande 500 kr hos kronofogdemyn-en
digheten.

När restavgift enligt uppbördslagen dröjsmålsavgiftmedersattes en
föreskrevs i studiestödslagen dröjsmålsavgift inte skulle Skäletatt tas ut.
till detta de avgifter redan vid betalningsförsening prop.togs utvar som
1991/92:93 79 och 114 I syfte inskärpa viktenatt ävenatts. av
studielån skall betalas i tid bör i det föreslagna återbetalningssyste-rätt

gälla dröjsmålsavgift enligt uppbördslagen skallmet Obetaldaatt tas ut.
årsbelopp såledesskall inte räntebelastas. dröjsmålsavgiftReglerna om
innebär avgiften ökar stegvis beroende pålängden betalnings-att
dröjsmålet. Eftersom dröjsmålsavgift med minst 100 kr bör ytterli-tas ut

avgift inte CSN.tas utgare av

Övriga7.6.10 frågor

De regler finns i det nuvarande angående studielån undersystemetsom
sjukperiod, anmälningsskyldighet och överklagande bör gälla ävenm.m.
i det föreslagna systemet.
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lånemöjlighetenBegränsning7.7 för äldreav

studerande

Allmänna överväganden7.7. l

lånemöjlighetemaMed nuvarande studiestödsregler princip oberoen-iär
ålder, 44-åring få lån 25-åring.de dvs. kan lika Medstoraav en som en

ålder återbetalningstidenstigande minskar emellertid den möjliga fram
lånen ocksåtill dess avskrivs. studerande,Det troligt äldreäratt att

återstående uppnåden kortare förvärvsaktiva tiden, inte hinnergenom
låntagare.lika höga löner i slutet yrkeskarriären Det ärav som yngre

fortgåendelånginte minst den under tid löneutvecklingen möjlig-som
låntagare återbetalaför studielånet.slutligt finns därförDetgör attyngre

många studielånfåranledning förmoda äldre studerandeatt att storasom
småhar möjligheter betala tillbaka dessa.att senare

Vi har tidigare angivit principerna för studiestöd äratt ett nytten av
lånalla normalt skall betalas tillbaka. Detta bör i princip gälla ävenatt

lån Vårttill äldre studerande. förslag studiestöd normalt skall kunnaatt
utgå års ålder årstill till50 och med särskilda skäl ända 55upp upp
ålder lån extremfalletinnebär, ska kunna till studerande med iatt ges

års återbetalningstid. studerat hurendast tio Utredningen har därför
återbetalningsmöjligheterna påverkas återbetalningstidens längd ochav

öka deolika antaganden inkomst, Olika möjligheterränta attetc.om
återbetalningar samtidigtäldre studerandes har övervägts.

utlåningen så lånenbegränsa till äldre studerandeEtt ärsätt attatt
kan kunna betala tillbaka. alterna-inte överstiger vad de Ettantas annat

sååterbetalningsreglema för äldre studerande, detiv skärpaär att att
lån tredjebegränsar vad de sig kunna betala tillbaka.sina till Enanser

möjlighet bidragsdelen och härigenom minska skuldsättningenökaär att
förför äldre studerande. saknas dock ekonomiska möjligheterDet

tvåsistnämnda Vi diskuterar därför förstnämndaalternativ. endast de
möjligheterna.

utlåningsregler för allaDet skulle möjligt erbjuda enhetligaattvara
års ålder,exempelvis förutsättningstuderande till 55 under attupp

återbetalningsreglema härtill. stället skulle begränsningenI avanpassas
återbetalningen till inkomsten behöva slopas, liksomprocentsex av

Ävenåterstående ålder dödsfall.avskrivningen skuld vid viss och vidav
sådana studielånregler gälla för studerandedrastiska skulle till äldreom

lånemöjligheten bådesaknarskulle kunna missbrukas demav som
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tillräckliga tillgångar.inkomster och Resultatet skulle därför iegna
många lånenfall kunna måstebli avskrivas.att senare

Utredningen föreslåväljer i stället lånebelopphögsta för äldreatt
studerande, ungefär låntagamavad bedöms kunna betalamotsom svarar
tillbaka. återbetalningsförmåganBedömningen förutomärav av an-
tagandena inflation och beroende antagandenräntor ävenom av om

låntagaresäldre inkomster.

Äldre återbetalningsmöjligheter7.7.2 studerandes

Löne- och inkomststatistik från års åldervisar äldres löner 6050att - -
tenderar sacka efter. olika skäl inklusive sjukskriv-Av längreatt- -

ningar, deltidsanställningar fåroch arbetslöshet oftaäldre sämreen-
faktisk löneutveckling anställda med utbildning ellerän yngre samma
inom yrkesområde. Av SCB:s Information utbild-rapportsamma om
ning och arbetsmarknad 1995:6 Inkomst för högskoleutbildade jäm--

framgår förförelse mellan genomsnittsinkomstema1970 och 1990 att
många års ålderhögskoleutbildade planar vid omkring 50utgrupper av

års ålder.och tenderar sjunka vid omkring 60 genomsnitts-De äldresatt
löner förefaller alltid fulltinte stiga i takt med inflationen. Iut attens

lånta-de beräkningar redovisas i det följande beträffande de äldresom
återbetalningsmöjligheter bådehar därför antagits inflationenattgarnas

årligaoch den inkomstökningen 3 mycket sche-Dettaär ärprocent. ett
matiskt antagande, eftersom inkomstutvecklingen bland äldre varierar
både mellan olika mellanyrkesgrupper och uppvisar spridningstoren
enskilda individer.

lånets återbetalningstidenSambandet storlek, längd ochmellan den
återbetalning annuitetslåninkomst krävs för modifierat fram-ettsom av

går tablå.schematiskt följandeav
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Återbetalning Återbetalning årLåne- på år på 2520
Årsavgift ÅrsavgiftMinsta inkomst Minsta inkomstbelopp,
år perår,kr år1,kr perår,krkr 1,kr per per

månad,månad, krkr
5 45875 000 4 698 78 000 6 524 3 930 65 000

699 000 277100 000 6 298 104 000 8 5 240 87 7
6 000 9 096125 000 830 130 000 10 874 550 1097

860 131000 10916150000 9396 157000 13 049 7
000 962 183 000 15 224 9169 153 000 12 735175 10

399 000 14 554200 000 528 209 000 17 10 479 17512

Tablån lån på års ålder återbetalasvisar 75 000 kr vid 40att som
år års ålder, måste återbetalas året20 till 60 med minst kr första4 498

återbetalningen/årsavgiftenvarefter höjs med 3 ochprocent vart ett av
påföljande år till19 och eventuella ränteförändringar . Omanpassas

får årsinkomstendenna avgift högst 6 krävs minstutgöra procent av en
årsinkomst månad då återbetalningen78 000 kr eller 6 524 krom per
påbörjas. återbetalningen får år, från år,Om däremot till 6525 40ta-

lånmånadsinkomstkan den har tillbaka12 735 kr betala ettsom en om
subventionerade175 000 kr. Vid beräkningen har antagits denattom

samtidigt ökar5 inflationen 3 och lönernaräntan är procentprocent, att
år återbetalningstiden.med 3 underprocent per

föreslås annuitetslånenlånesystemetdet de modifieradeFör attnya
återbetalade år låntagaren år.skall fyller 60 därefter framdet Tidenvara

ålderlån årstill avskrivning eventuellt kvarvarande vid 65 ses somav
återbetalningen.för detmarginal "reservtid" Vi har bedömtextraen

återbetalningsmöjligheterlämpligt vid beräkningen äldresatt av
återbetalas årlånen till detliknande räkna med normalt skallsätt att

låntagarna såledesår. få lånfyller 60 Möjligheten att medbegränsasnya
ålder. års ålder i detta fallstigande Tiden mellan 60 och 65 kan även

återbetalningen.reservtid förses som
Återbetalningsfönnågans ålder då återbetalningen påbör-beroende av

inkomstnivåer kr/månadjas och figur Omför fem olika visas i 7.3.
låntagama får månadslönefter utbildningen storleksordningenien

årsmånad årlig12 500 kr med löneökning fram till 603 procentsper
ålder så års ålderlånenbör för den slutför sin utbildning 35vidsom
inte överstiga 205 000 kr och för den slutför sin utbildning vidca. som

års ålder före-40 inte överstiga 140 000 kr. Med den utredningenav
bidragsnivån åttaslagna 40 detta respektiveprocent motsvararom ca.

knappt studieterrniner.sex
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Eftersom möjligt förutse enskilda studerandes framtidadet inte är att
åter-bedömning varje studerandesinkomster kan inte individuell aven

betalningsmöjligheter ligga till grund för bedömning vaden som voreav
lånebelopp. sådant förfarande kunnarimligt skulle dessutomEttett

låne-ifrågasättas på principiella grunder. begränsning de äldresEn av
åter-måste utifrånske schematiska antagandenmöjlighet därför om

ålder, studerande.beroende lika för allabetalningsmöjlighetema av
yrkeskarriärervisar det, vid sidan olikaTillgänglig lönestatistik att av

mångafinns högskoleutbildademed successiv stigande löner, grupper
låga ingångslöner löneutveckling medoch relativtmed relativt en svag

fårålder. befordranstigande Till del kan detta bero deatt somen
Högskoleutbildningden ursprungligaavtalsmässigt lämnar gruppen.

återbetalningenmedför inte självklart de inkomster behövs för avsom
studielånen.

låntagare utifrånsåledes dagenskategorierfinns fleraDet av som,
studielånensvårigheter återbetalainkomstförhållanden, fåkan antas att

återbetalningsår Hit hörfår examinerade.färreifall de än somyngre
låga sjukskö-framgår med relativt löneryrkesgrupperavsnitt 7.2 somav

långmed utbildningyrkesgrupperterskor och förskollärare, som gym-
deltidsarbete ochkvinnor medbibliotekarier och konstnärer,nasielärare,

småföretagare.deltroligen även en
många förskolläraresjuksköterskor ochAktuell lönestatistik visar att

årbestårhuvudsak kvinnortvå iutbildningsgrupperstora avsom --
månad. bidragan-och 13 000 kr Enlöner mellan 12 0001995 hade per

del-låga förekomstenredande orsak till de lönerna nämntsär avsom
utgå från månadslön 50012rimligttidsarbete. därförDet att omenvore

återbetalningsmöj-äldre studerandesår dekr 1995 för beräkningarna av
ligheter.

Lånetakets konstruktion7.7.3

studielånensbegränsningvi har gjort visarDe beräkningar att en avsom
inkomstnivå månad skulleutgår från kr inte12 500storlek gepersom

bedömertill studier vistuderande möjligheter längreäldre de somsom
"lånetaket" inkomst-tilldärför valt i ställetmotiverade. Vi har närmaatt

månad. studielånföreslår förnivån innebär vikr Detta15 000 attattper
något bedömsutgå högre belopp vadmedäldre skall kunna änett som

låntagare tillbaka. Dettakunna betalaalla kommertroligt nästan attatt
fördelnings-på ochutbildningspolitisktställningstagande baseras en

ofull-ökad risk församhället börpolitiskt grundad bedömning taatt en
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återbetalningständig för inte i allt för hög grad begränsa äldre stude-att
lånemöjligheter.randes

återbetalning föreslåsDen "reservtid" för finnas fr.0.m. 61 tillsom
års ålder å65 någotmedför andra sidan den har lägreävenatt som en

inkomst månadden här föreslagna riktpunkten 15 000 kr börän per
lån års ålder.kunna betala sitt vid 65 jämnDen harsenast som en

månadinkomst 13 000 kr inflationenökar medom ca. per som- -
återbetalningtiden året år,under hela han eller hon fyller 65 bört.o.m.

lån.enligt beräkningarna precis hinna betala tillbaka sitt
"lånetak"Av praktiska skäl det inte möjligt bestämmaär att ett

utifrån årsinkomst, årviss räknas tillvarje med hänsynen som upp
inflationen, och diagram liknande figur begränsar7.3. Den regelett som
utlåningen ålder måsteberoende den studerandes ställeti ges en

förståenkel utformning lätt och fortlöpande kanär attsom som an-
penningvärde.till ändrat kan enklast detDet ske attpassas genom

lånebeloppet årmaximala återståruttrycks i basbelopp dett.o.mper som
år låntagaren år. lånetak"sådantfyller 60 I figur 7.4 har "snettett

såinritats linje i den tidigare figuren 7.3. Linjen har lagtsrät attsom en
månad,den ansluter till kurvan för inkomsten 15 000 krnärmast per

så lånemöjligheten något låntagaredock blir 35förstörre änatt yngre
år. kan motiveras med dessa bör ha äldreDetta möjligheterstörre änatt

årsfå månad.studerande inkomster 15 000 kr Vid 30utöveratt per
ålder lånaskulle det möjligt till 250 000 kr, vilketatt motsva-vara upp

bidragsnivåtolv terminers studier med 40 procent.rar ca. en om
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Återbetalningsbar ålderFigur 7.3 inkomstnivå.skuld beroende ochav
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Lånetaket i figur har7.4 matematiskt beräknats med följande förut-
sättningar. Studielån kan beviljas till belopp i kronorett mot-upp som

Å", Å"basbeloppet 0,23 60 låntagarensdär ålder vidärsvarar x x -
slutet kalenderårdet då studierna slutförs. Det förda resonemangetav
utgår från återbetalningsförmåganemellertid då Lånstudierna avslutas.
söks dock före eller vid studiernas början och kan sökas för till 52upp
veckor. lånetaketAv praktiska skäl bör därför utgå från årdet antal

utgångenvid årdet återståransökan inges, årtill det den sökan-som, av
de år.fyller sextio högsta lånebeloppDet sammanlagda kan bevil-som
jas studerande bör därför definieras följande sätt.en

Åmaximalt lånebelopp basbeloppet 0,23 59x x -

Basbeloppet därvid det basbelopp låne-gäller vidär början densom av
Åperiod ålderoch den sökandes vid slutet det kalen-ärsom avses av

derår då ansökan in.ges
Äldre påbörjarstuderande studier grundskolenivå eller stude-som

år för gymnasiekompetens kommer bidragde höjdatre trotsrar som-
utredningen föreslår för denna studielån påstudier kunna hatyp attav -

till 100 påbörjar000 kr redan innan de längre högskoleut-upp ca. en
bildning. framhållitSom utredningen tidigare uppnåhar studier för att
gymnasiekompetens hög prioritet. Med hänvisning till den höjdaen
bidragsnivån för dessa föregåendestudier har vi emellertid i avsnittett
föreslagit, avskaffar den nuvarande möjligheten efteratt att treman
terminers studielån för få studielåneteftergymnasiala studier förhalva
studier på nivå föreslårgymnasial avskrivna. studielånVi därför föratt
studier för grundskole- gymnasiekompetensoch inte skall medräknas vid

studielån lånetaket.prövning ytterligare motav
återbetalningssynpunkt,ologisktDetta innebärär eftersom detsett ur

ytterligare från lån återbetalas.principen alla ska kunnaett avsteg att
Men har funnit detta rimligare lösning generellt medgeän attvara en

lånebelopphögre för möjliggöra förännu begränsat antalatt ett vuxen-
fåstuderande få lånaförst gymnasiekompetens och sedan föratt en en

flerårig högskoleexamen. lånAtt inte räkna in för grundskole- och
gymnasiekompetens lånetaketunder kan föräven sättettses som sam-
hället stå för lånendel riskerna förstudierstörre näratt en av avser
gymnasiekompetens.

fråga lånebegränsningEn viktig för enligt utredningens förslag ären
frånvidare ålder "lånetaket"vilken från ålderbör gälla. vilkenDvs.

skall lånetdet maximala begränsas enligt den föreslagna begränsnings-
från års ålderregeln. Om regeln införs 30 medger den 12 terminersca.

studier med 40 bidragsandel, vilket ungefär maximal studie-ärprocents
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på efter-tid enligt utredningens förslag högst tio terminers studierom
nivå två årgymnasial jämte högst terminer för forskarutbildning. Det

låntagaren år lånetaket vilketfyller 33 medger 11 terminers studier, är
föreslår därförden normala studietiden för läkarexamen. Utredningen att

år.lånetaket från kalenderår Omskall gälla det den studerande fyller 30
lånetaket från ålder fåi stället införs först högre skulle detta en meraen

lånemöjlighetema då skulle kraftigtdrastisk effekt, begränsasattgenom
från åldersår påföljande.till detett

Lånetakets konsekvenser7.7.4

lånetaket får konsekvenser för olika studerande beroen-sneda olikaDet
lånatålder lån. förde och eventuella tidigare De inte tidigaresom

påbörja årsfår högskoleutbildninghögskolestudier möjlighet att ett par
40-årsåldern. studielån blirhar sedan tidigaretill För demupp som

bådelånemöjligheten terminergrad beroende antalet tidigarei hög av
kvarstår lånen. äldredemed studiestöd och hur mycket Närsom av

lånetmåste bådebeakta hur detstuderande planerar sina studier de egna
lånetaketlånemöjligheten minskar medunder successivtökar och hur

lånetermin det finnsålder. för varjestigande principI prövas ettattny
studielånlåneutrymme det aktuellamellan befintligt ochtillräckligt kvar

lånetaket.
studerande/låntagama blir för-Lånetaket dekan medföra attantas

omöj-lån, deteftersom detta kansiktigare med göraatt ta stora senare
studielån. angelägnarefå skäl blir detligt ytterligare Av änatt samma

måttligt lånlån. frånredan börjantidigare betala tillbaka Etttagnaatt
och kanräntebelastningen successivtblirinte betalas störresom genom

studielån.förhindrasenare nya
andra.begränsnings-tillämpningenbör, liksom det gällerCSN när av

någotbeviljahänvisning till särskilda skälmöjlighet medregler, attges
Mindrelån begränsningsregeln medger.vad den här föreslagnastörre än

lånebeloppet medges förbör kunnaöverskridande det sammantagnaav
pågåendefullföljande utbildning.av

erhållasföregående tillvåraEnligt förslag i det bör studiestöd kunna
års ålder. års ålderår möjliggöroch med särskilda skäl till 55 Vid 5050

lånlåneregeln maximalt 80 000 kr,den föreslagna motsvaran-ett ca.om
år drygt kr motsvarandede drygt studieterminer, och vid 55 40 000tre

Lånetaket lån beviljas förtvå medföra inte kanstudieterminer. kan att
så bör dentill studiestöd. fallalla terminer den studerande har Irätt

lånfå inte kanbidragsdelen oberoendestuderande ha möjlighet attatt av
lämnas.
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lånetaket möjligheternaMed sin generella utformning begränsar att
ocksåfå lån också för äldre, goda möjlighter betala tillbakahar attsom

lån på mångagäller högskoleutbildaderelativt kort tid. Det t.ex.stora
kr eller därutöver. nackdelmed löner kring 20 000 25 000 Detta är en-

lånetaket möj-med vi kan godtas. En högavlönad har störresom anser
lågav-ligheter kunna finna finansiering studier änatt enen annan av

lönad. Studiemedlen samtidigt mindre attraktiva för denär anpassatsom
inkomstnivå.sig till högen

lånetaketmedför de aktivt kan behövaFör äldre studerande att mera
på sinastudier för bästa utnyttjaplanera finansieringen sina sättattav

lånemöjligheter förhållande lånetaket.till därför väsentligti Det är att
lånetakettillhandahåller fungerarinformation hurCSN utarbetar och om

både låntagaren.enskildegenerellt och för den
lånetaket påtagligt kommerUtredningen bedömer det föreslagnaatt

åter-sådana lån kunnabidra till minska inte kommer attatt att som
fram-möjligt beräkna omfattningen debetalas. har inte varitDet att av

lån gymnasiala studierhänföras till förtida avskrivningar kan attsom
lånetaket.prövninginte skall medräknas vid mot

7 16-0856
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8 Kostnaderna för studiestödett nytt

8.1 Principer för beräkning studiestödetsav

kostnader

Kostnader och anslagsbelastning

Beräkningar studiestödets kostnader måste utgå från vissa valdaav
principer och antaganden. Det väsentligt skilja mellan egentligaär att
kostnader frånoch utbetalningar de statliga Utlåninganslagen. som

frånbetalas innebär så lånetanslag ingen egentlig kostnad längeett som
säker fordran.motsvaras av en

årKostnaderna för studiestödet tvåbestämt kan sätt:ett anges
årets faktiska kostnader inklusive kostnader konsekvensärsom en av-

lån tidigare år och
.beräknade kostnaderna för det utbetalade studiestödetsammantagna-

år, lånen.inklusive framtida kostnader församma
Skillnaden visas schematiskt i figur 8.1.

Figur 8.1 Studiestödskosmademas fördelning över tiden

-

Kostnaderna för studiestödet bestämt år består dels bidraget, figureniett t av som
märk dels lånensrektangel, køstnaderfär tills dess lånenrepresenteras statenav en av

återbetalats, i figuren de utdragna strecken. lodräta streckadeDenrepresenterat av
rektangeln de faktiska studiestödskostnadema den vågrätavisst år medanett tavser
streckade rektangeln køstnwiema för det utbetalade år.studiestödetavser samma
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De faktiska årkostnaderna visst för bestårstudiestödet delsett av
bidragen år,detta låndels kostnader för år.detta och tidigare Dettaav

i figuren kostnader i den lodräta streckade rektangeln.motsvaras av
Kostnaderna för det årutbetalade studiestödet imotsvarassamma

figuren årbidraget detta det utdragna streck börjarsamtav som samma
år åren vågrätaoch löper vidare de följande den streckade rektangeln
i figuren. lånKostnader för årutbetalade visst kan hänföras tillett
utbetalningsåret nuvärdesberäknar diskonterar dessa tillattgenom man
utbetalningsåret. Sådana beräkningar blir beroende valet diskonte-av av

Dåringsränta. vi har diskontering har denna alltid gjortsanvänt oss av
med låneräntan.den angivna marknadsmässiga

Figuren visar hur de faktiska kostnaderna långför studiestödet tid
framåt innefattar kostnader tidigare studielån.för givna Ett byte av
studiestödssystem kan direkt förändra kostnaderna för bidragen, medan
kostnaderna studielånför hittills givna kommer finnas kvar ytterliga-att

år låneregler.minst lång40 enligt nuvarande mycketDvs. det tarre
tid innan studiestöd kostnadsmässigt fullt tidigareersätterett nytt ut
studiestöd.

två lånesystemjämförelse mellan kostnaderna förEn olika bör base-
på kostnaderna för och renodlas. Detta kanatt vart ett systemenras av

årske den nämnda metoden till det studiestödetattgenom nyss ges
lånekostnader,diskontera, dvs. nuvärdesberäkna, framtida varvid resulta-

blir diskonteringsräntan.beroende den valda Genomtet attav samma
bådaantaganden vid beräkningarna för studiestödssystemen kangörs

någon mån jämförelsen.osäkerheten i elimineras vid kan därut-Hänsyn
lånesystemför olika olikabehöva till kostnaderna kanöver atttas vara

räntenivån,känsliga för framtida inflationenden etc.
eliminera inflationseffekten kan kostnadsjämförelser mellanFör att

lånesystemolika i fast penningvärde och med real Inflatio-ränta.göras
återbetalningenhar emellertid betydande inflytande ochettnen

varför inte rimligt beräkningarkostnader, det genomföraärstatens att
hänsyn till inflationen.utan

tvåKostnadsjämförelser för eller flera studiestödssystem kan även
oberoende valet diskonteringsränta, jämförelse degöras av av genom av

årfaktiska kostnaderna tänkt sedan varje blivit heltett system genom-
fört.

Finansierings- och bokföringsprinciper förspelar roll närstoren
studielånenkostnader för bokförs och de belastar Vidstatsbudgeten.när

sidan kostnadsberäkningar därförbehöver beräkningaräven görasav
påbeträffande belastningen de statliga anslagen. ökning bidrags-En av

delen för skuldsättningen framtida avskrivningar medförminska ochatt
bådetidigareläggning utbetalningar och kostnader.statensen av



8 197KapitellSOU 1996:90

Antaganden inflation, ränta etc.om

föregående tillföreslagit studiestödets totalbelopp knytsVi hari det att
kommer därigenom räknas med konsu-basbeloppet. Studiestödet att upp

för basbe-riksdagen beslutar andra reglermentprisindex, inte omom
totalbeloppberäkningar antagit studiestödetsloppet. Vi har för olika att

genomgåendeinflationen, antagitsi framtiden höjs i takt med varasom
3 procent.

våra antagandenredovisat bedömningar ochI avsnitt 7.3.3 har vi
ränteutvecklingen och löneutvecklingen. be-rörande den framtida Dessa

kostnadsberäkningarna.dömningar gäller föräven
således från årtiondenasantagandena avviker deDe gjorda senaste

kännetecknats högi utsträckningekonomiska utveckling, stor avsom
årtill 1991nominella löneökningar och framinflation, betydande en

osäkerhetför skuldräntor för närvarande. Denhögre avdragsrätt än som
i kostnadsbe-nedan i avsnittet osäkerhetenföljer härav diskuteras om

räkningarna.

Utgångspunkter för kostnadsberäkningama

måste information.till tillgängligKostnadsberäkningarna anpassas
utnyttjadeochstuderande, antalet studiestödstagareUppgifter antaletom

budgetåret kost-innebärdärför 1994/95. Dettaanslagsmedel attavser
föreslår sig dethänförstudiestöd utredningennadsberäkningarna detav

gällde bud-studiestödetutnyttjandeantal studerande och det av som
från olikagetåret till förslaghänsyn har kunnat1994/95. Ingen tas

studiestödet.påverka förframtida kostnaderkan tänkasutredningar som
kalenderår, två basbelopp harolikaför varje dvs.Basbelopp bestäms

aktuelltbudgetår. tillrelatera kostnadernaFörhittills gällt under attett
årdet föromräknats tillkostnadsläge har olika belopp att motsvara

relateradePå kostnadermotsvarande har1996 gällande basbeloppet. sätt
nivån år 1996.tilldagpenningsklassertill vuxenstudiestödets anpassats

sinasjälva välja uppläggningmöjligheterstuderandesDe attstora av
studiestödetutnyttjandeenskilda studerandesstudier medför att av

uppgifter hurredovisasbilaga E 1varierar inom vida Igränser. om
och derasläsåret utnyttjade studiestödet1984/85nybörjare i högskolan

emellertidstudielån uppgifterden december 1995. Dessa31t.o.m. avser
förår Aktuellare uppgiftertio tillbaka i tiden.nybörjargrupp änen mer

Förändrade antagnings-lång saknas naturliga skäl.studieperiod aven
och därmed i högrestuderande blivitregler har medfört deatt yngre

högskolestude-uppgifter destudiemedlen. Tillgängligagrad utnyttjar om
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pårande tyder avskaffandet linjesystemet för högskolans delatt av
medför längre studietider för del studerande. De studerandes konsta-en
terade ökade utnyttjande studiestödet svårigheterbero ökadeantasav

få arbete under ferier och efter studierna se bilagaatt E 3.
påbristI aktuell och detaljerad information olika studeran-mera om

degruppers faktiska studiemönster och utnyttjande studiestödet harav
utredningen tvingats schablonmässiga skattningargöra kostnadseffek-av

Ävenolika förändringar tillgångstudiestödet. påmed godter av av
aktuell information det dock nödvändigt skönsmässigt bedömaattvore
hur de studerande kommer ändrade studiestödsregler.att reagera

Osäkerheten i kostnadsberäkningama lånenför

Tidigare beräkningar, främst de gjordes för årtio sedansom ca. av
Studiemedelskommittén SOU 1987:39, ifrånutgick hög inflation,en
betydande löneökningar och 50 förhållanderäntesubvention iprocents
till marknadsmässig ledde tillDetta beräkningarnaränta. rörandeatt
återbetalningen studielånen väsentligt resultat änav gav gynnsammare
vad gäller. Samtidigt medförde den högre räntesubventio-som numera

dåkostnaden härför högre för del.att statensnen var
svårt långsiktigaDet bedöma denär realismen i de väsentligtatt

annorlunda antaganden ligger till våragrund för kostnadsberäk-som
ningar. Sambanden mellan olika faktorer visas schematiskt i figur 8.2.

Figuren 8.2 belyser hur högre inflation återbetalningen,underlättaren
låntagarnasförutsatt inkomster ökar i takt med inflationen. Omatt

inflationen samtidigt medför högre ökar kostnader förräntor statens
räntesubventionen. Utredningen har inte haft möjlighet göraatt en
kostnadsmodell för detaljerad studie här antydda samband. Det ären av
dock högre inflation den utredningenvärt änatt notera att en som
antagit kan förväntas låntagarna och samtidigt öka statens netto-gynna
kostnad ökningen räntesubventionen.genom av

För belysa känsligheten för i första hand räntenivåninflation ochatt
redovisas i de följande kostnadsberäkningama uppgifter höjningenom

frånmarknadsräntan till7,1 8 motsvarande höjningprocentav en av
den subventionerade från 5 till 5,6räntan procent.
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förräntesubventionen. staten
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LåntagarnakrävsStudieskulderökar störreHög ränta
återbetalning;återbetal-snabbare räntagenom som
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för avskrivningarHögrekostnad FramtidaförHögrekostnad staten
ökarnominellt;nuvärdeträntesubventionen

ökarinte lika mycket

inflation och högFigur 8.2 Troliga effekter hög ränta.av

Nuvarande anslag för studiestödet8.2

studiestöd inom utbildningsdepartementetsNuvarande statsanslag till
område antal olika anslag, vilka disponerasuppdelatär stortett av

framgår beloppsamtliga anslag med utbetaladeCSN. Av tabell 8.1
må-budgetåretbudgetåret 1995/96och tilldelat för per 121994/95

frånnettoupplåning Riks-vidare medtagits CSN:snader. I tabellen har
gäldskontoret.
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ÖversiktTabell 8.1 förbrukade påöver och tilldelade medel olika anslag
till studiestöd inom område,Utbildningsdepartementetsm.m.
milj. kr.

TilldelatDepartementsanslag/ Littera Förbrukat Tilldelat 1995/96
1994/95 1994/95 bil.enl. 100prop.

regle- enligtenl. 9 150samt prop.
ringsbrev månaderCSN för 12

CSNE 1 180,3 179,2 181,6nettom.m.,
återbetalningsverk-E 2 CSN.s 0,0 0,0 0,0

samhet avgiftsñnansieras
Studiehjälp 385,5 2 278,2 976,2E 3 2 1m.m.
Studiemedel 6 727,0 6 038,5 224,7E 4 7m.m.
Vuxenstudiestöd 3 688,2 3 495,5 3 114,4E 5 m.m.

korttidsstudiestöd och 63,4 39,2 36,01
intematbidrag
vuxenstudiebidrag 794,12 951,0 912,7

284,3vuxenstudiebidrag för 2 673,8 2 543,6 23
arbetslösa

Timersättning för vissa 71,0 96,8 125,6E 6
vuxenutbildningar

2,2 3,63,11 särvux
för invandrare 86,9 59,0svenska 58,42

10,0teckenspråk 9,5 7,73
Örebro 53,0hörselskola i4 - -

Bidrag till vissa studie- 97,6 99,9 12,5E 7
sociala ändamål

12,5studielitteratur 12,3 15,91
för handikappade

talboksteknik 0,1 0,12 ny -
81,2reserabatter 81,23 -

resekostnader för 4,0 2,74 statens -
skolor för vuxna

för 56,9Särskilt vuxenstudiestöd 57,0 73,9E 8
vissa lärarutbildningar

972,0för N/T-utbildningE 9 Svux

206,6 12 262,0 13 663,2SUMMA 13
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påBelastningen anslagen uppfattas nuvarande kostnaderstatenssom
för studiestödet. I strikt mening detta dock inte studiestödets kost-ären
nader", dels därför del anslagsbelastningen ökadeatt motsvarasen av av
fordringar, dels därför ingen hänsyn till osäkra fordringar. Dettaatt tas
diskuteras i avsnitt 9.1.närmare

Betydande kostnader för studiestöd belastar Arbetsmark-även
nadsdepartementets anslag för arbetsmarknadspolitiken utbild-genom
ningsbidragen till arbetslösa och riskerar arbetslöshet samtpersoner som
Socialdepartementets anslag för rehabilitering.

8.3 Kostnader för studiebidragen

lån läsåretAntal studerande med studiestöd utbetalade och bidragsamt
framgår1994/95 Tabell 8.2.av

lånTabell 8.2 Studerande med studiestöd utbetalade och bidrag läs-samt
året 1994/95

Utbildningsnivå Studie- Svux/ Utbildnings- Summa
Svuxal bidragmedel

Grundskolenivå 600 23 500 3 900 28 000
Gymnasienivå 48 700 51 000 5 800 105 500
Högskoleutbildningl 213 500 2 200 2 000 217 700
motsvarande
Forskarutbildning 1 200 2001

Samtliga studie- 264 000 76 700 11 700 352 400
Vstödstagare

Totalt utbetalat, Mkr
bidrag 3 716 4563 499 6717-
lån 7 162 562 7247- -

Inklusive specialpedagogiskutbildning och högskoleutbildningl yrkesteknisk
2 Enstakaplatseri reguljär utbildning
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Utredningens förslag beträffande lånbidrag och översiktligtbeskrivs
i avsnitt 3.2. ekonomiska övergångenDe konsekvenserna till ettav
studiestöd enligt utredningens förslag beräknas med följande förutsätt-
ningar.

Antalet studiestödstagare och deras utnyttjande studiestödet enligtav
förhållandena budgetåret 1994/95.

nivånStudiestödets storlek omräknas till i januari 1996.
budgetåretI tabell 8.2 redovisas för 1994/95 antalet studiestödstagare

och utbetalat studiestöd. Uppgifterna utbildningsbidrag endastom avser
utnyttjade platser inom reguljär utbildning.

I tabell 8.3 redovisas kostnaden för nuvarande bidrag och för ut-
redningens förslag påtill höjda bidrag. Beräkningarna baseras bl.a. an-
tagande oförändrad lånbenägenhet utnyttja bidrag och inomattom
olika studerandegrupper. såledesBeräkningarna innefattar inte antagan-
den påverkahur ändrat studiestöd kan tänkas de studerandesettom

lån.utnyttjande bidrag och Den kostnadsökningen fallerstoraav som
den höjda bidragsdelen för studerande i eftergymnasiala studi-synes

er.
framgår studielåntabellenAv med bidrag ökarnär ersättsatt utnytt-

lå-jandet studiestödet, eftersom inte alla studerande utnyttjar helaav
nemöjligheten, medan studiebidragen kan utnyttjas maxi-näraantas nog
malt. Tillgängliga uppgifter tyder utbetalningarna ökar 30 40att -

lån hittillsmed bidrag. När studerandegruppennär ersättsprocent som
fårhaft svux/svuxa det studiestödet utnyttjandegraden bliantasnya

densamma Härige-för studiemedelstagare i motsvarande utbildning.som
ingår föreslåsi beräkningarna effekten inkomstprövningenattnom av

gälla alla studerande.

studielånen8.4 förKostnader

Beräkningsproblem

förhållandevisMedan kostnader för studiestödets bidragsdel enklaär att
studielånens svåraoch beräkna kostnader beräkna beroendeär attange

på både principiella praktiska problem. medoch Detta sammanhänger
lånen långlöper tid, osäkerhet beträffande och inflationöver räntaatt

svårigheterunder denna bokförings-tid, bedöma kreditriskemaatt samt
frågor. utlånademässiga medelAllmänt gäller kostnader föratt statens

små år utlåningen många årdet sker, medan kostnaderna underär
lånen återbetaladedärefter, innan eller avskrivna,är sammantagna

uppgår till betydande belopp.
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Tabell 8.3 lånBidrag och med det föreslagna studiestödet
Redovisadeuppgifterbaseraspå antalet budgetåretstudiestödstagare 1994/95

åroch kostnadsläget 1996.Beräkningarnahargjorts hänsyntill de olikautan
föreslagnabidrags- lånebegränsandeoch åtgärder redovisasi tabell 8.4.som

Beräknas utbetalas, mi1j.kr
Nuvarande Förslag Förändring

Studiebidrag

Studiemedelsområdet 3 794 5 552 1 758
eftergymnasiala studier 3 185 4 583 1 398varav-
skolnivån 609 969 360varav-

Svux/svuxa-området 2 289 2 076 213-
belopp efter skatt

SUMMA 6 083 6287 1 545

Studielån

Studiemedelsområdet 2677 5 972 295
eftergymnasiala studier 6 268 5 208 060-1varav-
skolnivån 999 764 235varav- -

Svux/svuxa-området 570 806 236

SUMMA 8377 6 778 059

finansiellaDe kostnaderna för studiestödet i Sverige hittillssynes
föga studerade. I samband med den tidigare utredningen Dsvara

1992:123 ålrelaterade inleddes emellertid mycketM statsstipendier en
ambitiös studie läsåreturval högskolenybörjare 1981/82 vadettav avser
studiemönster och utnyttjande läsåretstudiestödet 1990/91.t.o.m.av
Genom utnyttjande lönestatistik och mikrosimulering kunde tänktav en
återbetalning studielånen återbetalningensstuderas. Bl.a. visadesav
beroende inflationen.av
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årliga låneavskrivningarna kommakanframtidabedömde deMan att
år penningvärde.uppgå i framtidamiljarder kronortill fleraatt per

medfördelöneökningar i sinleda tillinflationHög turstoraantogs som
publicerats.Någon studien har inteåterbetalning. beskrivningbättre av

vårtstått utrednings-till förfogande förMed den begränsade tid som
innebärnågon studie inte varit möjlig.liknande Detarbete har attny

låna möjlig-derasstuderandes ochbeträffande deaktuella studier sätt att
därför ilånen Vi harfortfarande saknas.betala tillbakaheter att senare

våra beräkningar tillnödgats begränsautredningarlikhet med tidigare
lånstuderandesberäkningar deschematiskaenkla antaganden och om

låne-framgår avsnittet 7låntagarnas återbetalningar. Somoch omav-
antagandenförhållandevis olikagår lätt underdet attsystemet --

däre-medan detstudielånen för olika studerande,fungerarberäkna hur
avseendeberäkningarsvårare osäkrareochväsentligt göraär attmot

låntagare.studerande ochlånesystemet med allahela

räntesubventionenKostnaden för

budgetåreträntesubventionen30-procentigabokfördaDen faktiska
avsåg deendastmiljoner kr och000uppgick till 11994/95 ur-ca.

frånlånatsårstudielånen dvs. de medel1989,fr.o.m.sprungliga som
påfördlån motsvarandestudielån och föräldreRiksgäldskontoret. För

räntesubvention.bokförs ingenränta
kostnader deträntesubventionens väsent-rörande ärberäkningarFör

statistisktantaganden vadeller kunna settligt göravetaatt somom
vadkanutlånat räkneexempelSombelopp.händer med tasettett som

återbetalningen ändafördelar sigutlånade kr.000 Hurhänder med l
utlånings-lång genomsnittligaframåt denår i tiden Hurtill 45 ärupp

lånet ökamycket kommerkronorna Hur000tiden för de 1 att som en
många kronoråterbetalas dessa Hurochobetaldaföljd närräntorav

sker detochså småningom skrivas närkommer att av
låntagaren,hela tiden debiterassubventioneradeEftersom den räntan

hartill Riksgäldskontoret,skall betalasmarknadsräntanmedan hela
skill-dvs.räntesubvention,motsvarandeutbetalningarfortlöpandestaten

debiterasoch denmarknadsmässigaden räntanaden mellan räntan som
på statsbudgetenfaktisk belastninglåntagaren. Räntesubventionen är en

lånetår från utbeta-utgår varje detRäntesubventionenavsnitt 9.1.se
innebär 30marknadsräntaåterbetalats. Vid 7,1detlats till dess procents

2,13kostnad 0,3 7,1räntesubvention öre ut-procents perom xen
återbe-utlåningstid ochstudietidår. genomsnittliglånad och Omkrona
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år räntesubventionensammanlagda18 blir dentalningstid ut-är per
i löpande penningvärden.lånad 38krona 18 2,13 örex

efterstuderande ingen ochstudietiden betalar deUnder ränta även
påfördamånga låntagare betalar mindre denstudierna det änär som

lånen åtminstone dettill början ökarinnebär utöverDeträntan. att en
räntesubventionenlånebeloppet. Därmed blir större änutbetalade även
lånet.utbetaladedetdirekt föranledsvad avsom
det redan harframtida kostnaderVid värdering nämntsär somav

värderas tilldiskontering, dvs.s.k.brukligt dessa värderasatt genom
nuvärdetdärför rimligt skattaränteberäkning. Detnuvärdet är attgenom

enligtsedvanlig diskonteringräntesubventionen medframtidadenav
beräkningar visarUtredningensmarknadsräntans storlek.antagandet om

ränta-på-ränta-effekten, försiktigt räknatinklusiveräntesubventionen,att
uppgårutlåningsårets 30början, till 25till öreoch diskonterad per-

utifrånutlånad antaganderäknatursprungligen krona en genom-om
fram-således nuvärdet denutlåningstid. det skattadesnittlig Det är av

påtagitutlåningen sig.vidräntesubventionenförtida kostnad statensom
stiganderäntesubventionen ökar med ränta,Nuvärdeskostnaden för

på medförmåttlig stigandeberoende ävenökningen räntaär att enmen
exempletExempelvis nuvärdet iökardiskonteringen.högre vidränta

ökningfrån till vidårs utlåningstid 21 23med 18 öre öre avenovan
från 7,1 till 8,1marknadsräntan procent.

utgår på lån tagits sedanräntesubvention deNuvarande form somav
ungefärkostnaden tillbudgetåret 1994/95 uppgickår Redan1989. en

utlå-totalatakt med densuccessivt iKostnaden ökarmiljard kronor.
ifr tabell 7.3.snabbtningen, vilken f.n. stiger

för avskrivningarKostnaden

årdå låntagaren 65 ellerfyllervid dödsfall,främstAvskrivning sker f.n.
skolnivå termi-efterstudiemedelslån för studierdet gäller trenär --

sist-detstudier. Hittills dominerareftergymnasialaförstudiestödners
Budgetåret den totalauppgick1994/95avskrivningar.nämnda slaget av

försökt be-har inte286 miljoner kr. Viavskrivningar tillkostnaden för
studielån framtiden kanihittillsvarandedelräkna hur stor somav

låntagarna fyllerbl.a. i samband medskrivaskomma behöva attatt av,
år.65

lån.år sina Av-låntagarna de30 ochHuvuddelen närär taryngreav
lånålder huvudsakårs därför i65 kommerskrivning vid att somavse

skulle haingen amorteringår gamla. Omminst 35 räntanär men --
lånetkvarstående sjunkit iåren har detde 35fortlöpande undererlagts
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påvärde grund inflationen. Om däremot varken amortering ellerav
lånethar betalatsränta under tiden har blivit väsentligt nominelltstörre

fåttändock sänkt nuvärde. Detta kan illustreras medsett, ettmen upp-
gifterna tablåni lånnedan för tänkt år.1 000 kr löpt i 35ett om som
Räntan före räntesubventionen har antagits respektive7,1 8vara

Alla uppgifter nuvärde lånetsi kronor vid början.procent. avser

Ränta 7,1 Ränta 8procent procent
Ränta Ingen Ränta Ingen
betalad betaladränta ränta

betalad betalad

Räntesubvention åri 35 273 505 280 545
Lånets återstående 91 495 68 455
nuvärde

Summa 364 000l 348 1 000

långaExemplet visar för lånmycket dominerar kostnaden föratt
återståenderäntesubventionen, medan lånetnuvärdet det successivtav

sjunker. Om varken eller amortering erlagts dis-ränta är summan av
konterat återstående lånnuvärdet räntesubventionen och lika med detav

lånet.ursprungliga Om däremot nuvärdesberäkningen endast avser om-
räkning lånetidpunktenstill penningsvärde deflatering blir nuvärdena

både återstående lånräntesubventionen och väsentligt högre förutsattav
inflationen lägre räntan.är änatt

ocksåExemplet visar nuvärdet räntesubventionen är större änatt av
nuvärdet långtavskrivningen avskrivning sker frammycket inärav
tiden, låntagaren låneti-särskilt helt eller delvis betalat underräntanom
den. Detta illustrerar vikten räntesubventionen medtas i kostnads-attav
beräkningarna.

låga lånetidDet nuvärdet avskrivningar långefter mycketav en
bidrar till det inte möjligt finansiera generell höjningäratt att en av
studiestödets bidragsdel framtida avskrivningar medersättaattgenom

höjning också svårtbidraget. Det i den statliga budgetpro-är atten av
långthänsyn till vinster ligger mycket fram i tiden.tacessen som

Den osäkerheten inflation och löneutveckling 30räntor,stora om -
år framåt40 i tiden det omöjligt för framtidagör göraatt prognoser

avskrivningar och deras nuvärde. positiv ekonomiskEn utveckling med
låg lågoch årligainflation i kombination medränta löneökningar utöver

många låntagareinflationen möjliggör återbetalarrelativt snabbtatt
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lånen, påtagligtvilket i sin mycket bidrar framtida kost-till lägretur
bådeförnader räntesubvention och avskrivningar.

lån återbetalningarAktuella uppgifter och beräkningar och görom
det emellertid rimligt icke oväsenlig del de hittillsva-att anta att en av

lånen återbetalas. lånrande inte kommer kommerFör del dessaatt en av
dessutom betydande del inte ha betalats.räntorna atten av

Med följande vill belysa kostnadskonsekvensemaräkneexempel
långa lånetidervid och betydande avskrivningar.

Följande hypotes gäller för beräkningarna

tedel från början studiestödEn fem de med nuvarande ut-av
lånade beloppen återbetalas dessa belopp nuvärdetinte. För är

räntesubventionen och de återstående lån avskrivs in-av som
på två tredjedelar ursprungligaklusive ränta detränta av

räntebetalningutlånade beloppet jfr. tablån där fullovan,
drygtinnebär nuvärdeskostnad för 364 kr, dvs.statenen om

utlånat belopp.1/3 ursprungligtav

dåskulleNuvärdet avskrivna belopp inklusive obetalad räntaav
uppgå utlånat belopp, 13,3till l/5 2/3 sammanlagt vilket motsvararavx

Överfört utlåningen budgetåret miljo-till 7001994/95 7procent. om ca.
tänkta förlustkronor skulle det innebära nuvärdetatt statensner av

lånför skulle storleksordning-inklusive räntesubventionen dessa vara av
miljoner kronor.1/5 2/3 700 0277 1en x x

utlånat låntagare olikainnebär beloppUtredningens förslag att per
lånen begränsas.begränsas, i första hand de mycketsätt att storagenom

på återbetalning häravVidare skärps kraven olika Effekterna ärsätt.
återbetalatsvårbedömda. troligen försiktigt antagande inteEtt är att
avskrivnanuvärdet räntesubventionen och detbelopp halveras och att av

utlånade beloppet.det ursprungligtbeloppet minskar till 50 procent av
för ickeNuvärdet framtida räntesubvention och avskrivningarav

dååterbetalade lån vilketskulle reduceras till 1/ 10 50/ 100, motsvararx
studiestöd,för nuvarande5 Jämfört med exempletprocent. somovan

"avskrivningslånens"skulle nuvärdetresultatet 13,3 procent, avgav
utlånatmed belopp.kostnader kunna tänkas reduceras 8 procentca. av

utlåningen budgetåret dettamiljoner kr skulleFör 1994/95 7 700om ca
måstemed 616 miljoner Detbetyda sänkt nuvärdeskostnad kronor.en -

åter be-räkneexempel och säkradock understrykas detta är ett attatt
räkningar inte möjliga.är
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K ostnadsberäkning diskonteringutan

Diskontering till nuvärde medför långtbesparingar fårfram i tidenatt
mycket begränsat nu-värde. Detta utesluter dock besparingarinteett att

år framåthar effekt först 30 i tiden har betydande värde då,ettsom som
dock reduceras diskonteringsförfarandet. emellertid,Det ärgenom som
tidigare möjligt jämföra tvåkostnaderna för studiestödssys-nämnts, att

tillgripa diskonteringsförfarandet. beräknings-Man kantem utan att
mässigt jämföra tvåkostnaderna eller flera alternativa studiestödssystem

längre period ocksådiskontering.över Man kan jämföra skatta-utanen
faktiska år,de kostnader bestämt med dåantagandeett att systemenom
fullt genomförda.är
Kostnadsjämförelser diskontering långtmedför besparingarutan att

fram fåri tiden inte starkt reducerat Sådanavärde. beräkningarett
såledesmedför återbetalningstidende förkortningar och minskadeatt av

framtida föreslåravskrivningar utredningen tillmäts ekono-störresom
misk betydelse.

Beräkningar utredningen har gjort visar kostnaderna föratt ettsom
lånesystem årligi balans, utlåningmed konstant real och 3 procents
årlig inflation, uppgå årligen utlånadeskulle till 40 50 detprocent av-
beloppet. slutsats påDen ska dra detta kostnaderna myck-är attman av

lång studielånensikt för egentligen de redovisa-vadär större änet ovan
de diskonteringskalkylema visar.

på låneom rådetS anlagda besparingaramm

studielånenUtredningens förslag har bl.a. följande konsekvenser för
utlåningminskad höjd bidragsdel, färre studiestödsterminer,genom en-
på lånhöjda krav studieprestationer, minskade för utlandsstudier, inför-

lånetakande för äldre studerandeav m.m.
återbetalning lånensnabbare och därmed minskade räntekostnaderav-

konsekvens dessa ändringar minskning andelenävensom en av en av-
lån måste avskrivas.som

utlåningMed budgetåret700 miljoner kr 1994/957en om ca. synes
utlåningendet möjligt begränsa med 600 kr,miljoneratt ca varav ca

lån250 miljoner kr för kursavgifter utomlands. skulleDet motsva-avser
lånenminskning med drygt 7 procent.ra en av

återbetalning lånensnabbare begränsadEn har effekt nuvärdetav
räntesubventionen, eftersom nuvärdet räntesubventionenav av pga.

påverkas lånetiden.diskonteringen främst den första delen Enav av
lånetiden årfrånminskning den genomsnittliga medför18 till 15av
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i

nuvärde med 11räntesubventionensminskningexempelvis pro-aven
cent.

åter-lån inteförsiktigt andelenI räkneexemplet attantas somovan
utlånat beloppfrån ursprungligttill 10minska 20betalas bör procent av

ochräntesubventionenNuvärdetpåförd medräknad.dvs. ränta är av
lån samtidigtskrivsföravskrivningama antogssammantagna som av

lånebeloppet.från det ursprungliga50minska 67 tillkunna procent av
nuvärdetmed antagandekombinationantaganden, iDessa attett av

utlånat belopp,lånåterbetalade 27förräntesubventionen är procent av
lånekostnaden med lånesystem:nuvarandeföljande nuvärde avger

0,67 0,350,20,8 0,27 + xx
avskriv-ochstudielånens för räntesubventionkostnaderdvs. nuvärdet av

lånebeloppet.ursprungligadet35ningar är procent av
lånåterbetalade i detförräntesubventionennuvärdetOm nyaav

nuvärde förblir motsvarande25sjunka tillstudiestödet ettprocentantas
lånesystem:nytt

0,50 0,2750,25 0,10,9 + xx
28skulle bli knapptstudielånens kostnadernuvärdet procentdvs. avav

lånens kostnad skulleNuvärdetfrån utlånade beloppet.börjandet av
27,5 7,5således med 35ha sänkts procent.-

nuvärdetkr skulleutlåning 000 miljonerårlig 8Med avca.omen
600utlåning medminskadsåledes minska delsåtagandenstatens genom

ochräntesubventionnuvärdesänktdelsmiljoner kr, ett av-avgenom
skulleutlånade beloppet. Dettadetmed 7,5skrivningar procent geav

lån:förnuvärdeskostnadenföljande sänkning av
kr.miljoner600 7437000,075 76000,35 + xx -

kanberäkningari dennarealismenallmännaoch denDetaljer typ av
medjämförtvåra förslagdragit slutsatsendockdiskuteras. Vi har att -

minskningmedföra nuvär-årligen bör kunnabudgetåret 1994/95 aven-
800700storleksordningenstudielånen imedkostnaderna fördet av -

kr.miljoner

detaljförändringarolikaförKostnader8.5

utredningensekonomiska konsekvensernaföregående deavsnitt harI av
låneregler belysts.ändradebidragsregler ochhuvudförslag till ändrade

sigförflertal detaljförslaglagtutredningenharHärutöver ett varsom
värdera.svåra exaktdeekonomiska konsekvenser, ärhar även attom

tillanslutningkortfattat ibeskrivs härbedömningamaekonomiskaDe
lånoch "summa nuvär-bidragförändringartabell 8.4. Förutom angesav
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de", förändringenär bidraget plus 27,5 förändringensom procentav av
lånebeloppet.av

Tabell 8.4 Sammanställning kostnadskonsekvenser utredning-av av
förslagens

Redovisadeuppgifterbaseraspå antaletstudiestödstagarebudgetåret1994/95
och kostnadslägetår 1996.l Summanuvärdeingår lånensnuvärdemed27,5

lånebeloppet.procentav

Utredningens förslag Skattade förändringar, Mkr
Bidrag Lån Summa

nuvänie
Andrade bidragsnivåer totalt, därav: 545l -l 059 2541

1 studiemedelsområdet: skolnivå 360 -235 295-
2 studiemedelsornrådeteftergymna- 1 398 1060 1 107- -

siala studier
3 svux/svuxa-onrrådet netto efter skatt -213 236 -148-

Inkomstprövning
4 reducering for heltidsstuderande änd- -57 -40 -68-

från 50 till 60 inkomstenras proc. av
5 prövning helårsinkomst 60mot 42 72-
6 ändrade fribelopp och reducering -31 -23 -37-

for deltidsstuderande

7 Begränsat antal terminer -30 -31 -39
8 Skärpta krav studieresultat och bätt- -158 -164 -203

studieaktivitetskontrollre
9 Begränsadestudiemedel för forskar- -11 12 14- -

utbildning
Ändrad10 studiehjälpengräns 82 104mot 111
Studiestöd11 under julferier upphör för -75 -32 -84
studier svux/svuxamotsv.

12 Tilläggslån 0 50 14

13 Effekt begränsadutlåning och snab- -500 -600av
återbetalningbare netto, textse

14 Avskrivning för gymnasiala studier -84 -84
upphör, nuvärde
Övrigt,15 -27 -25 -33textense

SUMMA 1 214 -1 690 287
minskad avskrivning -84 -84varav

16 Härutöver föreslås bidrag för utlandsstudier motsvarande hälften av
avgifterna till viss nivå belastaanslaget för grundläggandeupp
högskoleutbildning med 145 miljoner kr.
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f.n.bidragsnivåer studerandeförVårt höjdaförslag1 3 somom-
kr.miljonerkosta 1 544beräknassvux/svuxastudiemedel ochhar

nedanståendemiljoner kr. Jfrlånen 059med 1Samtidigt minskar
be-bidragenlånen mindre ökningentablå. Minskningen är än avav

lånemöjlighetema.på inte utnyttjarstuderanderoende allaatt

Mellan-Antal Genom-Kategori
snittligt skillnad,studerande

milj. krbelopp
Studiemedel
nuvarande regler

83314eftergymnasial nivå 214 700-
12 36148 700gymnasial nivå-

361600 12grundskolenivå-

Studiemedel
reglernya

346 l 39921nivå 214 700eftergymnasial-
19683 -l100 26gymnasiestudier 9prior.-

788 46539 600 17övrig gymnasial utb.-
1457835grundskolenivå 600-

Svux/ svuxa
reglernuvarande

98035nivå 2 200eftergymnasial-
34328nivå 51 000gymnasial-
55732grundskolenivå 23 500-

Svux/ svuxa
reglernya

-3234621200eftergymnasial nivå 2-
-35126 683gymnasiestudier 32 100prior.-

987881718 900gymnasial utb.övrig-
71578500 3523grundskolenivå-

5451SUMMA

basera-ochstudiemedel ärGenomsnittsbeloppen för samt svuxasvux
ochbudgetåret för1994/95. Beloppenpå utnyttjandet underde svux

till sänkning-med hänsynminskatshar vidarenuvarande reglersvuxa
miniminivån i januarioch sänkningenarbetslöshetsersättningen aven av

medför skattminskatssvuxabidragenochhar ett1996. Dessutom svux-
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schablonavdrag på 30 Minskade skatteintäkter beräknas till 981procent.
miljoner kr.

Reduceringen vid inkomster överskridande fribeloppet
frånökar 50 till 60 lån och bidrag proportionellt. Dettaprocent av

bedöms medföra minskning bidrag lånoch med 57 respektive 40en av
miljoner kr. Beräkningarna har baserats SCB genomförd be-en av
arbetning inkomstfördelningen för högskolestuderande år 1993.av

Inkomstprövningen föreslås ske inkomst under helamot
kalenderåret för studerande har studiestöd båda kalenderhalvåren.som
Prövningen för respektive kalenderhalvår.görs Detta bedöms med-nu
föra lånökning bidrag och med 60 respektive 42 miljoner kr.en av
SCB:s uppgifter sidoinkomster visar knappt 30 elleratt procentom ca
40 000 studerande årsfribeloppet.har inkomster erhållaöver Dessa antas
i genomsnitt 500 kr år.1 i bidragmer per

Ändrade regler för fribelopp och reducering för deltids-
studerande beräknas lånminska bidrag och med 31 respektive 23 miljo-

kr. budgetåretUnder 1994/95 har 3 studiestödstagamaprocentner ca. av
i högskolan 6 400 och 8 de vuxenstuderande 10 700procentca. av
haft deltidsstudiestöd. Antagande har gjorts påde har sidoinkomstatt en
i genomsnitt 70 000 kr. Minskningen studiestödet mellanskillna-ärav
den i reducering enligt nuvarande och föreslagna regler.

Längsta tid för generell till studiestöd högskolenivårätt
föreslås frånbegränsas nuvarande tolv till tio terminer. berörDetta bara

liten andel alla studerande, den ökade skuldsättningen av men som
nuvarande regler innebär i dessa fall bör upphöra. påbesparingEn görs

lånbidrag och med uppskattningsvis 30 respektive miljoner31 kr per
år. Enligt fråntidigare uppgifter CSN har årstre procent ettav nya
återbetalningsskyldiga lånat i minst elva terminer 3 75 000procent x

2 250. skärpningEn antalet terminer kan medföraantas attav ge-
nomsnittligt termins studiebidrag 10 930 kr i utnyttjande för 40en

bidragsandel in för högskolestuderande. vuxenstude-Förprocent sparas
rande har besparingen antagits bli 5 miljoner kr.

förbättradEn uppföljning studieaktiviteten liksomav en
viss skärpning kraven studieresultat beräknas medföra minskadeav
utbetalningar lånbidrag och med 158 respektive 164 miljoner kr.av
Databearbetningar SCB gjort för CSN:s räkning avseende nybör-som
jare och fortsättare i de utbildningar här de s.k. LADOK-som avses

läsåretregistren 1991/92 visar 30 de studerande hadeatt procentca. av
uppnått mellan 30- 39 Omkring 30 000poäng. studerande öka sinantas
studietakt med i förhållandegenomsnitt 3 i tillpoäng nuläget. Bespa-
ringen i form förkortad studietid, beräknas till 48 miljoner kr 3/40av

genomsnittsbeloppet 14 833 kr 6001 kr. För 4 000 studerandeav ca.
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vilketbetalasterminen intekommandeför den ut,studiestödberäknas
kr.miljonermed 43bidragsutbetalningamaminskar

förstudiestödetmedföraterminvarje stoppasprövning attEn antas
två. Attterminunderutbetalningenandrastuderande fr.o.m.5 000ca.

studieresultat inteallaberorinteterminenför helastödet attstoppas
till 42beräknasbidragMinskningen iterminsstarten.kända vidär

8terminenförgenomsnittsbelopp785 000miljoner kr procent avx
intestudieaktivitetkontroll ärökadMinskade bidrag320 kr. avp.g.a

kan ska-på rutiner härfördeberorMycketberäkna.möjlig somatt nu
miljonertill 25bidragminskningenskattatharUtredningen ca.avpas.

kr.
forskarutbildningförfortsättningsvisStudiemedel bör ges

lånochbidragminskningmedförtvå vilketterminer,under högst aven
forskarutbildningstuderande iAntaletkr.miljoner12respektivemed 11

be-budgetåret 1994/95. Enunder1000studiemedelhade ca.varsom
genomsnittimedföraberäknasterminerantaletgränsning att enav

kr.10 930genomsnittsbidrag1000instudiebidragtermins xsparas
föreslås. Detstudiehjälpengränsdragningändrad10. En mot

intetill denpåbyggnadsstudier ävengymnasialaförstödet somgesnya
ochbidragutbetalningarökademedföraår. bedömsfyllt 20 Dettahar av

kr.miljoner104lån respektivemed 82
påbyggnadsut-de aktuellai0006fickUnder 1994/95 personerca.

reglernadestudiemedel enligttillstudiehjälp. En rättbildningarna nya
med 107för bidragkostnaderökadeinnebärbidrag40med procent

minskningefter800 kr,genomsnittsbidrag 176000miljoner kr menx
6 000miljoner krmed 82studiehjälpenistudiebidragetmed genom-x

kr.720snittsbidrag 13
svux/svuxa-nuvarandeenligtjulferierStudiestöd under11.

regler upphör.
respektiveuppstå med 75lån beräknasochbidragminskningEn av

haft svux/-studerande000eller 3540kr. Ca.miljoner32 procent som
ocksådärmedvårtermin ochochbåde höst-fått understödharsvuxa

bidragsandelgenomsnittligberäknasstödjullov. Iunder ett nytt en
studerandegenomsnitt 140 kr2blir iBesparingen60 perprocent.

efter skatt.svux/svuxa-bidragmedjämfört
istuderandevissaföreslås lämnas tillTilläggslån kunna12.

årligökadmedföraskolnivå, bedömspå vilketutbildningprioriterad en
10Uppskattningsvis kommer procentpå kr.utlåning miljoner50 av
studerande7 000prioriterande atti destudiestödstagama grupperna

lån 1000 krfå genomsnitttilläggslån. iDeutnyttja ett extra perantas
niomå-genomsnitt 80i ettmånad studietiden procentoch antas avvara

år.naders
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13. Vi föreslår restriktivitetstörre det långällernär fören ex-
trakostnader i samband med studierna. Den minskningenstörsta gäller
lån för terminsavgifter vid studier miljonerkrutomlands, 253 budgetåret

Även1994/95. begränsat studiestöd för forskarutbildning och införandet
lånetaket medför lån inte kanav att betalasstora tillbaka bör blisom

väsentligt mindre vanliga. De föreslagna lånereglemarestriktiva har
tillgodoräknats vid beräkningen i avsnitt 8.4 minskade kotnader förav
utlåningen. återbetalningsssystemetDet och återbetalnings-skärptanya
regler för utomlands boende bidrar till minska kostnaderna föratt ränte-
subvention och avskrivningar.

Den minskade utlåningen har skattats till 600 miljoner kr ochovan
nuvärdet återbetalningsnabbare och minskade avskrivningar tillav 743
miljoner kr. Dessa belopp innefattar dock flera redovisade be-separat
lopp i tabell 8.4, varför endast 500 respektive 600 miljoner kr tas upp
i tabell 8.4.

14. Budgetåret 1994/95 kostnaderna för avskrivning lånvar av
för gymnasiala studier 200 miljoner kr. För dem lånat förca. som gym-
nasiala studier enligt det stödet föreslås möjligheten sådantillnya
avskrivning upphöra med hänvisning till den höjning bidragsdelenav

föreslås. fårFörslaget effekt med uppskattningsvis årssom fördröj-7
ning. Nuvärdet minskade avskrivningar uppgår till 84 miljoner kr.av ca.

Övriga Ändrade15. förslag: återkravsregler och begränsade
möjligheter få studiestöd retroaktivt vidatt ansökan minskar bidragsen

lånoch med 30 respektive 27 miljoner kr. Reduktion studiebidrag förav
studerande har fria läromedel eller fria Skolmåltider föreslåssom upp-
höra. Utbetalningarna bidrag lånoch beräknas öka med 3 respektiveav
2 miljoner kr.

16. Vid sidan härav föreslås studerande utomlands medatt
studiestöd ingårinte någoti utbytesprogram i lånstället för tillsom
avgifter skall fåkunna bidrag motsvarande halvaett avgiften tillupp en
viss nivå. Kostnaden härför, 145 miljoner kr, föreslås belasta anslag för
grundläggande högskoleutbildning alternativ till utbildnings-ettsom
platser inom landet.
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lån avgifterförutbetaladeberäkningarnaUtgångspunkten för är
bidrags-förslag tillgenomförandebudgetåret 1994/95. Vidunder nyaav

sammanställning:följandeenligtkostnadernaberäknasregler

Milj.kr.Genom-AntalOmråde
snittbidrag

555 50010 000Europa
100011100Norden

76340253 000USA
llÖvriga 500000 111länder
200010200utbildningGymnasial

14514 300Sammanlagt
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Övriga frågor9

finansieringStudiestödets redovisning och9.1

studiestödets kostnader9.1.1 Styrningen av

Något studiestödetsutbetalningar ochförenklat kan styrningen statensav
på följande fyraegentliga kostnader delas steg:upp

återbetal-förordningar reglerar till studiestöd ochLagar och rätten-
frånstudielånen. riksdagningen kan ändras regering ochDessa ettav av

återbetal-år lämpligt försämra detill dock inteDet attett annat. anses
lånendå eftersom detta bedömsningsregler gällde retro-togs, varasom

Återbetalningsregler således huvudsakfortsätter ilagstiftning.aktiv att
lån återbetalats avskrivits.ellergälla tills berörda slutligen hardess

till dennavilka studerandeutbildning ochUtbudet antassomav-
studiestöd.många till olika formerhur studerande har rättstyr avsom

medför detstudiestödet fullt vilketAlla studerande utnyttjar inte attut,
å utbildningsdimensione-finns samband mellan sidaninte exaktett ena

finnså kostnader. Detoch andra sidan studiestödetsring antagning och
utbildningsdimen-ändradvidare kostnadseftersläpning, attgenom enen

påverkar antalet studerande.sionering regel successivtsom
år påverkas stude-hur destudiestödet visstUtbetalningen ett avav-

desin bl.a. berorande studiestödet. kan iutnyttjar Detta tur antas
Ävenfå studierna.arbete under och efterstuderandes möjligheter att

påverkar påtagligt studiestö-falltillämpningsföreskrifter i vissaCSN:s
påföljandeochkostnaderBeviljade bidragdets omfattning. sammager

budgetår.år påheltår, beviljas förstudiemedel ofta nästaeftersom
året.förstalån obetydlig kostnaddäremotBeviljade ger

framåtår i tidenåterbetalningstidlånets till 45Under hela upp-
räntenivån,inflation,påverkas och kostnaderutbetalningarstatens av

återbetalningsförmåga. Eftersomlåntagamasochbeskattningsregler
låntagaren lindras harlånereglema får med välförinte försämras --

räntesubventio-påverka dessa. Den s.k.begränsade möjligheter attstaten
låneränta avdrags-motsvarandedebiteradnedsättningend.v.s avnen -

avdragsrättensdock tillvid deklarationför skuldräntarätten anpassas-
åter-för snabbaremöjlighet bonusstorlek. har vidareStaten att genom

bokföringsmässigtdockmarginella vinsterbetalning vissagöra som-
Studielånenslånekostnader.innebär tidigareläggning statensaven
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kostnader såledesär med nuvarande slag svåraregelsystem attav- -
både och beräkna.styra

9.1.2 Studiestödets nuvarande finansiering

Bidragsdelen studiestödet finansieras olika anslag i statsbud-överav
Finansieringen studielånen komplicerad.geten. ärav mera

Studielån år 1988 finansierades inom lånefond,statsbudgetenst.0.m.
dvs finansierades med skattemedel och bokfördes lån. Eftersomsom
studielånen år 1988 löper uppskrivningränta, sker i ställett.0.m. utan
utifrån förändringar konsumentprisindex, finns inga problem med hurav

Återbetalningenbetalas ellerräntan bokförs. lånen, inklusive deav
uppskrivna beloppen, bokförs inkomst för Beloppstaten.som en som
avskrivs bokförs inte kostnad.som

Studielånen årfr.o.m. 1989 finansieras lånarCSNatt motsva-genom
frånrande belopp Riksgäldskontoret. lånenUtbetalningen belastarav

således inte i statsbudgeten direkt. CSN skuld till Riksgäldskontoret:s
låntagarna.fordranmotsvaras av en

årFör varje bestämmer regeringen, efter förslag från Riks gäldskonto-
den lånet frånskall gälla förränta Riksgäldskontoret.ret, Räntansom

till det ovägda årenssätts genomsnittet för deräntan tre senasteav
emission statsskuldväxlar och statsobligationer, ad-vartill kommer ettav
ministrationstillägg till Riksgäldskontoret 0,01 Detta sätt attprocent.om
bestämma marknadsmässig innebär Riksgäldskontoret i detränta att
långa fårloppet upplåningskostnad,ersättning för sin CSNattmen -
och därmed studenterna skyddade snabba räntevariationer.är mot- -

från årNär stiger årtill blirräntan CSN betalar lägre denräntan änsom
marknadsmässiga upplåning.förräntan När i stället räntanstatens suc-
cessivt sjunker betalar CSN däremot högre statsskuldsräntan.ränta änen

studielånenRäntan inte avdragsgill vid deklarationen,är utan
låntagarna debiteras i stället f.n. 70 denränta är räntaprocenten som av

CSN betalar till Riksgäldskontoret. Differensen 30 procentsom om -
den statliga räntesubventionen avdragsrätten för demmotsvarar som-
skulle ha möjlighet avdrag vid deklarationen för skuldränta.göraatt
Räntesubventionen frånbetalas anslaget till studiemedel.

många låntagareFör årsräntanden debiterade högre deär 4än pro-
inkomsten de betalar till CSN. Den därigenom obetaladecent av som

läggs till skulden.räntan Motsvarande del CSN:s räntebetalning tillav
Riksgäldskontoret belastar studiemedelsanslaget. innebärDet anslags-att
medel finansierar uppbyggnad s.k. statskapital hos formCSN ien av av

fordringar på låntagarna.av
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Betydande avskrivningar sker redan studielånde tagits efterav som
år 1988, främst lånhälften för på skolnivåstudier avskrivsattgenom av
efter minst studielånterminer med för högskolestudier. Avskriv-tre
ningen innebär lån hos återbetalasRiksgäldskontoret frånmed medelatt
studiemedelsanslaget och CSN:s statskapital skrivs motsvarandeatt ner
de obetalda räntorna.

Studielån inom för och, tidigare under kort tid,ramen svux, svuxa
studiehjälpenäven och utbildningsbidraget bokförs och hanteras

studiemedelslån och belastarsätt anslag.samma som samma
Utredningen behandlar studiestödet i form studiemedel,av svux,

timersättning korttidsstudiestöd. Aktuella uppgiftersamtsvuxa, om
dessa studiestöds ekonomiska omfattning framgår Tabell 9.1. Efter-av

utredningens direktiv berör arbetsmarknadspolitikens utbild-ävensom
ningsbidrag har anslaget härför medtagitsäven i tabellen.
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gTabell 9.1 budgetåretStudiestödets ekonomiska omfattning
1994/95

iStudiestöd Milj. kr
Studiemedel

bidrag 3 716-
lånutbetalade 1627-

1989,lånräntesubvention fr.0.m. år 1994 1 040avser-
1989,debiterade lån fr.0.m. 1994 760räntor 2avser-

betalning,debiterat för år 1995 4 354avser-
inbetalt år 1995 3 542-
indexuppräkning årets lånvid början år 1988, 883t.o.m.av-

år 1995avser
avskrivningar 280-

slutlånebelopp budgetåretstotalt vid 81 899-
Korttidsstudiestöd och internatbidrag 39
Särskilt vuxenstudiestöd

bidrag 9 3l-
utbetalade lån 141-

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
bidrag 2 544-

lånutbetalade 420-
Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 97

ändamål,Bidrag till vissa studiesociala 84

reserabattcr m.m.
Särskilt vissa lärarutbildningarvuxenstudiestöd för 74
Utbildningsbidrag 6utbetalat AMS 298av

lånl Innefattar inom Svux och Svuxa.även



OU 1996:90 221Kapitel 9

9.1.3 Nuvarande redovisning

De kostnader för studiestödet redovisas i propositioner, reglerings-som
brev frånoch statliga bokslut utbetalningar olika statliga anslag.avser

delFör den studiestödet bidrag kan redovisningenav som avser anses
rättvisande. budgetårDetaljer i kostnadernas fördelning kan dock
diskuteras, eftersom bidrag kan beslutas, utbetalas eller olika bud-avse

Ãterkravgetår. felaktigt utbetalade studiestöd ske ikan dessutomav
Sådanaefterhand. tekniska detaljer dock betydelse förringaär av en

beskrivning kostnaden för bidragen.av
studielånen,huvudsakliga redovisningstekniska problemenDe avser

studielånför huvuddelen studiestödet. Utbetalade i sigärsom svarar av
ingen kostnad. statliga anslaget belastas den sub-Det därefter genom
ventionerade eventuella ränteförluster avskrivningar.ochräntan samt

långa lånetidema lånevolymen fårGenom de och den sättetstora att
lånenredovisa kostnadernaoch beräkna betydelse för kostnader-storatt

formellt kostnaderstorlek och de redovisas. Finansiella ochnärnas
påkreditrisker redovisas f.n. tydligt skjuts framtiden.inte och dessutom

Räntesubventionen för30 avdragsrättenprocent motsvararom
skuldränta vid taxering, i sin beskattningen kapi-tur motsom svarar av

såledestalinkomster. Räntesubventionen konsekvens skatte-är en av
studiestödet.lagstiftningen och och därmed inte egentlig kostnad fören

Å sidan räntesubventionen faktisk kostnad förandra är staten genomen
faktiskabetalar differensen mellan Riksgäldskontoretsatt staten upp-

låningsrånta låntagare studielån fr.o.m.och den debiteras medränta som
år Räntesubventionen medräknas i utgifter. Vi räknar1989. totalastatens
därför med räntesubventionen kostnad för studiestödet.som en

inte sub-i stället medgav avdrag vid beskattningen förOm enman
låntagare mångastudielåneränta,ventionerad skulle inkomst- bl.a.utan

utnyttja avdragsmöjligheten. Avdragsrättenstuderande inte kunna-
medmedföra minskning skatteinkomster, jämförbarskulle statensen av

kostnad har för räntesubventionen.den statensom nu
innehåller gällandebokslut redovisning anslag enligtCSN:s en per
Även inbetalningarredovisningsregler. andra uppgifter och samtut-om

innehåller någoninteavskrivningar redovisas. Redovisningen däremot
Riksrevisions-egentlig kostnadsanalys för olika delar studiestödet. Iav

Å låntagama tillverkets CSN:s fodranrsredovisning för upptasstaten
nominellt belopp.

belastas studiemedelsanslaget med be-Genom nuvarande rutiner en
låntagarnatydande kostnad för debiterade inte betalarräntor, sam-som

utlåning.år. Formellt detta inte kostnad, ökadär ärsett utanma en en
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När de obetalda betalas,räntorna gottskrivs anslaget motsvarandesenare
Någonbelopp. debiteras dock interänta i sammanhanget.

En betydande studielånendel bedöms återbetalasinte kunna medav
återbetalningsregler.nuvarande Avskrivningen lån i samband med attav

låntagarna uppnår års ålder65 kommer öka i framtiden. Omfatt-att
ningen avskrivningen emellertid i högär grad beroende framtidaav av
löneutveckling, räntenivå och inflation. utlåningenDessa kostnader för
beaktas inte i bokföringen.

Både anslagsbelastningen följd de obetalda ochräntornasom en av
ökningen den osäkra årfordran varje betydandeär omfattning.av av
Eftersom det i det första fallet gäller bokförd utbetalning inte ären som

kostnad och i det andra fallet gäller önskvärd reservering fören en
osäker fordran, borde kostnad, till deltas tar posternasom upp som en

varandra. Den i sig missvisande belastningen på anslagetut ersätter en
inte redovisad kostnad.annan,

årsvisNuvarande metod fastställa låneränta utifrånstudiestödetsatt
Riksgäldskontorets upplåningsräntagenomsnittliga föregåendede tre
åren, medför Riksgäldskontoret år erhållervisst inte exakt denatt ett

årets upplåningsränta.faktiska år uppstårränta Varjemotsvararsom en
vinst på studielåneneller förlust för Riksgäldskontoret, påberoende hur
årets förhåller årenssig till de tidigareränta genomsnittsränta. Dennatre
s.k. räntedifferens uppgick budgetårettill 500 milj. kr för 1994/95.+ca.
Den redovisas för närvarande Riksgäldskontoret del kost-av avsom en
naderna för statsskulden.

9.1.4 Utredningens överväganden förslagoch

Den framtida redovisningen skiljabör studiestödets aktuella belast-
ning anslag utbetalningarna och de faktiska kostnaderna.statens
Det viktigt kan följa kostnadsutvecklingen förär alla delaratt man av
studietödet studielånen.inklusive de äldre Anslags- och bokföringssys--

kan utformas flera olika En såbör ske olikasätt. översyntemet att
betalningsströmmar lätt kan redovisas och de skattade kostnaderna redo-
visas. Nuvarande och framtida finansiella kostnader bör redovisas för
olika slag studielån. Metoder bör utvecklas för skattning framtidaav av
kostnader.

Debiterade obetalade bör denna lånasbakgrundräntor motmen upp
i Riksgäldskontoret i stället för finansieras studie-överatt som nu
medelsanslaget. rättvisande kostnadsanalysEn förutsätter samtidigt att
osäkra fordringar på något uppskattas, betydandesätt även osä-om en

måstekerhet sådanför skattning. Detta bör skeaccepteras utan atten
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den låntagarensenskilde skuld värderas. Modeller bör utarbetas för
denna analyser.typ av

Kostnadsanalyser studiestödet i dess helhet tvåbör olikagörasav
Kostnaden årför visst kansätt. beräknas, varvid kostnadskonsekven-ett

årstidigare studiestöd medtas. Jämsides härmed bör kost-sema av en
nadsanalys för det studiestöd år,beviljatsgöras visst varvid deettsom
i sig åretsosäkra framtida kostnaderna för det studielån medtas.

Från Riksgäldskontoret har framförts önskemål få debiteraattom
CSN de verkliga räntekostnadema dag för dag. Härvid borde, enligt
Riksgäldskontoret, upplåningenCSN hur skall fördelas, i förstastyra

påhand långa lån. vårolika Vi för del det naturligt Riks-äratt attanser
gäldskontorets upplåningkompetens rörande skall skallutnyttjas. CSN
inte behöva utveckla finansiell kompetens för den omfattandeegen upp-
låning studiestödet kräver.

låneregler, föreslår,Det vi förutsätter de studerande be-attnya som
årtalar för varje fastställd rimligtDet denna speglar deränta. är atten

faktiska marknadsräntoma. Nuvarande metod, bygger ettsom genom-
årenssnittet de marknadsränta, har fördelentre senaste att storaav

räntesvängningar utjämnas. En detta beräknad bör isätt ränta även
fortsättningen ligga till grund för regeringens förbeslut räntanom
studielånen.

Med de budgetårethänsyn till budgetrestriktioner införs fr.o.m.som
1997 kan inte bedöma utjämningen mellan faktiska ochräntorom
treårsmedelvärdeet bör ske hos Riksgäldskontoret eller inom förramen
CSN:s budget. RiksgäldskontoretOm hittills för marknads-som svarar
upplåningen kan det naturligt differensen mellan marknads-attvara

treårsmedelvärdetoch belastar Riksgäldskontoret. Riksgäldskonto-räntan
ändå,överskott eller underskott med anledning härav kanrets om man

vill det, medtas i kostnadsanalyser studiestödet.av
Om det däremot önskvärt redovisningsmässigt sammanföraattanses

studiestödets totala belastning statsbudgeten kan Riksgäldskontoret
debitera upplåningen.CSN löpande för utesluter inteDettaränta att

låntagarnaCSN i fortsättningen årsvisdebiterar utjämnadäven räntaen
med räntesubvention.

Vi inte ställning till vilket kostnaderna för framtidasätttar av-
skrivningar bör redovisas. CSN:s statskapital torde medge nedskriv-en

lånefordringarnaning till skattat nuvärde. ñ-Om obetalda räntorettav
lånnansieras med i Riksgäldskontoret, bör successivsamtidigtnya en

reservering ske motsvarande skattad ökning fordringar.osäkra Ien av
princip bör kostnaderna härför belasta anslaget. skulle be-Därigenom
lastningen anslaget bättre studiestödets beräknade kostnadermotsvara

året.under



224 Kapitel 9 SOU 1996:9

En alternativ lösning värdering CSN:s fordringar endastär görsatt av
årsredovisning.i Riksrevisionsverkets I detta fall blir den samlade

statliga förmögenhetsredovisningen de aktuellarättvisande,mera men
kostnaderna för studiestödet underskattas och överskattasstatskapitalet
i CSN:s redovisning.

långsiktigaErfarenhet kreditbedömningar finns i första hand inomav
Finansinspektionenbank- och försäkringssektom. bör därför kunna bidra

med erfarenheter det gäller värdering och bokföring CSN:snär storaav
föreslårfordringar. Riksrevisionsverket iVi eller Statskontoretatt ges

utarbeta förslag föruppdrag i samarbete med CSN till rutineratt nya
bokföring det studiestödet för de äldreoch kostnadsanalyser ochav nya
lånesystemen. berör-Härvid bör de kostnadsmässiga problemäven som
des de redovisnings-i avsnitt 8 belysas. Det angeläget modifieradeär att

studiestöds-principerna kan börja tillämpas i samband med ett nyttatt i
införs.system

utredningens förslag9.1.5 Konsekvenser av

våraVikten skilja mellan anslags- och kostnadskonsekvenserattav av
motiverarförslag, liksom förslagen ändrade bokföringsprinciper, attom

våra särskilt i dessa avseenden. Följandeförslag belyses resonemang an-
har redovisas avsnittknyter till kostnadsberäkningar ide som

Våra konsekvenser i följande avseendenförslag ekonomiskahar
frånmedelförbrukningenanslagsbelastning, som avser av

statliga anslag.
beräkningfaktisk kostnad ellerkostnader, en avsom avser

nuvärdet utbetala-skattade framtida kostnader;nuvärdet avav
lånebeloppet.lån i det följande till 27,5de upptas procent av

förfaktiskt utbetalade belopputbetalade belopp, som avser
studiestödet.

lån från Riksgäldskontoret.lån,CSN som avser:s
upplåning.Riksgäldskontorets

specificerats varvidtabell nuvarande studiestöd dettaI 9.2 har sätt,
anslagsbelastningen för studiemedel, ochden sammanlagda svuxasvux

kostnad därefter justerats.enligt tabell först tagits och8.2 upp som
Våra krstudiebidragen ökar med 214 miljonerförslag innebär 1att

studielånen minskar med 690 miljoner kr jfr. tabell 8.4.och 1att
årligföreslår miljoner i kapitaliseradVidare vi 2 000 kr ränte-att ca.

lånas hittillsRiksgäldskontoret i stället förfordran skall i att somupp
reservation för osäker fordran kan baseratbelasta anslagen. En tänkt

budgetåretnettoutlåning tillmiljoner kr 1994/95 skattas7 158en av
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skulle vidbeloppmiljoner kr. Motsvarande2/3 158 9210,2 7x x
våra 7 158beräknas till 0,1 1/2förslag kunnatillämpning xxav -

avsnitt 8.4.miljoner kr jfr.600 328
sålunda nuvarandedetanslaget förkostnadskolumnen reducerasI

miljoner kr000kapitaliserade 2studiestödet med den räntan om ca
förreserveringskattadmiljoner kr läggs tillsamtidigt 921 som ensom

höjda bidrag ochkostnaderna förökas medosäker fordran. Kostnaderna
utlåning jfr. tabell 8.4.minskadnuvärdetminskas med enav

bokföraolika beräkna ochhurillustreraTabell 9.2 sätt attattavser
redovisadepåverkar såväl anslagsbelastningen destudiestödet som

kostnaderna.

statsanslagemutbe-förslag förutredningens9.2 KonsekvenserTabell av
lånebehovstudiestödets kostnader ochtalade belopp,

Riksgälds-CSN:sUtbe- Kostnad,Anslags-
kontoretsnuvärdetalasbelast- upp-
upplåninglåningning

studiestödNuvarande
skattat 1994/95 1996i

kostnadsnivå:års
7009 700 9studiemedel, 9 700från anslagen för-

jfr. tab. 8.1och svuxa,svux
158158 7968 7158 l7lån lån nettonya-

000-2kapitaliseradavgår ränta-
921osäkerskattad reservering för +-

fordran tillkommer
71581587858 10 589700 169Summa

förslag:Utredningens
+1214214+1 214 +1214bidrag, tabell +1höjda 8.4-

690-l690465 -l-l 690lån, tabellminskade 8.4 --
000+2000lånas -2kapitaliserad ränta-

Riksgäldskontoretfrån
593328osäker fordranför +reserveras --

476310156476458 ++Summa ---

682468 6710 74516 3829 242totaltstudiestödNytt

följande skattningartabellenligger bLa.grundför de belopp iTill tasuppsom
2 000 miljoner kruppgårtillkapitaliseradeobetaldaräntor ca.

miljoner kruppgårtill I 000nuvaranderäntesubventioneni system ca
kr921 miljonerbordeskatta.:tillnuvarandeosakerfordranför ireserveringen system ca.

med593sänkasför osäkerfordrankanskattningen reserveringenvårafärslag innebäratt av
328 miljoner krmiljoner kr till

8 l60856



226 Kapitel 9 SOU 1996:90

Av tabell framgår9.2 de sammanlagda effekterna utredningensatt av
förslag bedöms bli ökad upplåning CSN, minskningen av en av an-
slagsbelastningen, minskade utbetalningar, ökade kostnader nuvärde
och minskning Riksgäldskontorets upplåning. Om andra bok-en av
föringsmässiga principer väljs för studiestödet ocksåförändras de här
exemplifierade konsekvenserna.

Överklagande9.2 beslut iav

studiestödsärenden

9.2.1 Nuvarande regler

CSN:s beslut i återbetalningärenden studielån får överklagas hosom av
allmän förvaltningsdomstol. Inga andra beslut fårfattas CSNsom av
överklagas. Det gäller bl.a. beslut i ärenden tilldelning studiestödom av

återkravoch studiestöd. För denna ärenden föreskrivs itypom av av
stället skyldighet för CSN beslutetompröva den studerandeatten om
begär det. direktivenI vi skall utreda den nuvarandeattanges om
ordningen med enbart till vidgad omprövning irätt tilldelningsärenden
fungerar tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Om utredningen
finner ärendena bör kunna överklagas skall utredningenatt överväga om

frånsärskild, friståendeCSN överklagandenämnd behöver inrättas,en
eller sådana ärenden skall kunnaäven överklagas till allmän för-om
valtningsdomstol.

De gällande reglerna omprövning infördes den juli 1992 i1nu om
samband med studiemedelsnämndema SMN och vuxenutbildnings-att
nämnderna VUN lades ned och nämndernas uppgifter övertogs av
CSN. Beslut i studiestödsärenden fattas sedan dess endast CSN. Föreav
denna tidpunkt kunde SMN:s och VUN:s beslut i tilldelningsärenden
överklagas till CSN, sista instans i studiestödsorganisationen.som var

CSN:s beslut återbetalningi ärenden studielån överklagasom av
sedan länge till allmän förvaltningsdomstol. Enligt studiestödslagen får
årsbelopp och återbetalningsskyldigeandra avgifter den inte harsom
betalat inom föreskriven tid föregåendeutmätningtas ut utangenom
dom. Rätten överklaga återbetalningsärendenbeslut i infördes föratt att

rättssäkerheten för den enskilde prop. 1967:143trygga 44. Dom-s.
stolsutredningen SOU 1991:96 418 bedömde så länge utmätningatts.
kan föregåendeske dom, bör det möjligt överklaga CSN:sutan attvara

återbetalningbeslut till domstol.om
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medtilldelningsärendenbeslut iöverklagaNär ersattesrätten att en
förfinna ordningCSN skulleförutsattesvidgad omprövningsrätt att en

beslut. Dennanivå regionala kansliemaspå deomprövning central av
rättssäkerhetlikformighet ochvadmotsvarande garantierskulle avserge
organisation1991/92:SfU CSN:s9 7.ordningen bet.den tidigare s.som

Beslutanderät-lokalkontor.regioner ochbestår huvudkontor,styrelse,av
återkravochtilldelning studiestödde flesta ärendeni avten avom

skall delegeranormaltregionchefema,sådant tillstöd har delegerats som
Dettavid lokalkontor.tjänstemankanslichef ellervidare till annan
lokal-CSN:snormalt fattas vidtilldelningsärendenibetyder beslutatt

studiestödsför-finns i kap. 2 §omprövning 9Regeln vidgadkontor. om
ärendeninstruktion SFS 1992:813ordningen SsF. I CSN:s attanges

Vidhuvudkontor.handläggas vid CSN:ssådan skallomprövningom
be-principiellstudiestödsärendenbeslut iomprövningar ärsom avav

styrelse. Vidfattas CSN:svikt, skall beslutsärskildtydelse eller avav
skallomprövningsärenden,delegation förhuvudkontoret finns somen

prej udi-ochprincipiell betydelseomprövningsärendenbereda beslut i av
studiestödärendenför prövningenstödkaraktär. Somcerande omav

särskild serie.omprövningsbeslut ireferatpubliceras enav
kap.enligt 9omprövningarantaletstatistikCSN har överupprättat

avslutadetotala antalet ompröv-budgetåret 1994/95. Detunder2 § SsF
ompröv-uppgick till 4 053. Deningsärenden störstatre grupperna av
utlandet,studierstudiemedel förstudiemedel, 732,1ningsärenden var

omprövningar.totalt 728620, 3376, SVUX, 1samt
studiemedelsnämnd finnasvid varjefickden juli 1992Före 1 sam-

ochhögskolorförrådsgrupper. bestodDessa representanteravgrupper
nedladesstudiemedelsnämndernamedsamband ut-studerande. I att

samrådetf erfarenheterna1991/92:76 15talades prop. att varavs.
finnasbordesamrådsgrupperinrätta ävenoch möjlighetengoda attatt
inomdärförföreskrivsinstruktionorganisationen. CSN:sI atti den nya

studiestöds-samrådsgrupper för prövningeninrättasmyndigheten får av
lokalkontor skalldet viddockarbetsordningI CSN:särenden. attanges

samrådsgrupp.minstfinnas en

Förvaltningslagen9.2.2

förvaltningslageninnebärvilketförvaltningsmyndighet,CSN attär en
ärenden.handläggningpå myndighetensskall tillämpas1986:223 av

för denrättssäkerhetenstärkafrämstförvaltningslagenSyftet med är att
såutformadgrundläggande regler ochslår ärfast vissaenskilde. Lagen

förvaltningsområden ochallatillämpasprincip skall kunnaden iatt
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i alla instanser. Förvaltningslagen föreskriver skyldighet omprövaatten
beslut i första instans i meningen meddela beslut,att ett nytt som
återkallar eller ändrar det tidigare beslutet endast beslutet ärom upp-
enbart oriktigt. Detta innebär myndighet normaltatt inte skyldigären

någon ingåendegöraatt granskning ärendet det inte finnsmera av om
särskild anledning till det. Om det finns avvikande bestämmelse ien en

författning skall dock denna bestämmelseannan gälla. Regeln i kap.9
2 § studiestödsförordningen innebär alltså det för studiestödsärendenatt
finns vidgad omprövningsrätt jämfört med förvaltningslagensen regler.

9.2.3 Resning och rättsprövning förvaltningsbeslutav

CSN:s omprövningsbeslut kan inte överklagas till instans. Enligtannan
svensk kan dockrätt prövning förvaltningsbeslut ske resningav genom
enligt 11 kap. 11 § regeringsformen eller enligt lagen 1988:205 om
rättsprövning vissa förvaltningsbeslut.av

Resning innebär ärende skallatt tillett saklig prövning,tas upp ny
det har avgjortstrots lagakraftvunnetatt beslut, dvs.ett beslutgenom ett

inte längre kan överklagas. Ansökan resning i förvaltnings-som om
ärenden kammarrätt.prövas Kammarrättens beslut kan överklagas tillav
Regeringsrätten. Om resning beviljas innebär det normalt ärendetatt
skall till förnyad prövningtas den myndighet, sist harupp av som
beslutat i ärendet. Resning emellertidutgör s.k. extraordinärtett rättsme-
del och beviljas pådet grund något förhållandesärskilt finnsom av
synnerliga skäl för påsakenpröva Det alltsåatt bara vidär mycketnytt.
speciella skäl resning kan beviljas. Resning inte hellersom anses vara

godtagbar domstolsprövning enligt Europakonventionensen krav se
avsnitt 9.2.4.

Enligt lagen rättsprövning vissa förvaltningsbeslut kanom rätts-av
prövning förvaltningsbeslut utföras kammarrätt. Kammarrättensav av
beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Rättsprövning innebär att
domstolen prövar avgörandet någonstrider rättsregel. förut-Enmotom
sättning för rättsprövning skall kunna skeatt beslutär inte skulleatt ett
ha kunnat överprövas Rättsprövningslagensätt. gällerannat bara
beslut sådanai förvaltningsärenden "någotgäller förhållandesom som

i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen. Vad gäller studiestödavses är
endast 3 § intresse. Denna bestämmelse förhållandetreglerav avser om
mellan enskilda och det allmänna åliggandengäller för enskildasom
eller i övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiskasom avser
förhållanden, alltså vad kallar betungande offentligrättsliga regler.man
Regler studiestöd kan inte innefatta sådana åligganden, varförom anses
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beslutpå CSN:stillämpaskunnatordeinterättsprövningslagen om
studiestöd.tilldelning av

Europakonventionen9.2.4

skydd förangående1950novemberden 4konventioneneuropeiskaDen
Europakon-frihetemagrundläggandeoch derättigheternamänskligade

SFSsvensk lagjanuari 19951densedangällerventionen som
vidframgår ochartikel 6.1konventionens att1994:1219. Av en,var
be-skallskyldigheter,ochrättighetercivilahansprövningen varaav

införtid ochskäligförhandling inomoffentligochrättvisrättigad till en
lag.enligtdomstol, upprättatsopartiskochoavhängig somen

fälltstillfällenvid fleraSverigesedaninfördesRättsprövningslagen
GenomEuropakonventionen.6 iartikelför brottEuropadomstoleni mot

regeringsformen§§ attoch 3 antogs2till 8 kap.hänvisa mani lagenatt
under Euro-fallakanrimligenvadtäckaskullemarginalbredmed som

skyldigheter" prop.ochrättigheter"civilabegrepppakonventionens
tidsbegrän-varitkraftträdde idensedanhar1987/88:69 21. Lagens.

skalllagen permanentasbeslutatnyligenharriksdagen attsad, men
Idetta1995/96:234.rskr1995/96:KU25,1996 bet.juliden 1fr.o.m.

ff rättspröv-101995/962133diskuterades prop.sammanhang oms.
detBakgrunden ärutvidgas.tillämpningsområde borde attningslagens
ochrättighetercivilaframgår begreppetpraxisEuropadomstolens attav

frågadetförhållanden ärsådanaenbart ominteskyldigheter somavser
ocksådärmedregeringsformen,i attbestämmelser utannämndai ovan

försäkrings-olikaförförmåner inomsocialatillkan rätten ramenavses
tillämpligartikel 6funnitEuropadomstolentid harPåsystem. senare

underinslag,privaträttsligaegentligaförmånersociala utanäven
individuellafrågavaritinhemsk rättenligtdetförutsättning omatt

11proposition s.nämndaekonomisk Irättigheter art.lagreglerade av
kanstödochbidragstatligatvisterfrågan ansesanfördesf att omom

ochEuropadomstolen attharinte prövatsrättighetercivila ännugälla av
utvidgningförslagframläggaberedd avinteregeringen är att om ennu

tillämpningsområde.rättsprövningslagens
olikastöd iochbidragstatligaosäkerhetsåledesfinnsDet omen

intekanartikel Detenligträttighetercivilakanformer röraanses
skullestödetföreslagnadetibidragetochstudiehjälpenuteslutas att

regel.tillämpningsområdet dennaförunderfallakunna anses
frågaskalldetartikel 6.1Europakonventionens att omvaraI anges
lag. Avenligtdomstol, upprättasopartiskoch"oavhängig somen

godkännas ävendomstol kanframgårpraxisEuropadomstolens att som
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betecknas nämnder, råd Vadorgan gällersom svenska s.k.som m.m.
domstolsliknande nämnder, dvs. nämnder sammansättning be-ärvars
stämd i lag och ordförande skall eller ha varit ordinarie doma-vars vara

ansågs i samband med införandet rättsprövningslagen sådanare, attav
nämnder domstolar i konventionens mening. De undantogs därförvar
från lagens tillämpningsområde. Europadomstolen har inteännu prövat

de svenska nämnderna uppfyller domstolskriteriet iom Europakonven-
tionen.

9.2.5 EG-rätten

Sveriges medlemskap i EU innebär EG:s regelverk gäller häriatt landet
med den verkan följer de grundläggande fördragen bl.a. Rom-som av
fördraget. Regelverket består, förutom dessa fördrag, de EG-av av
förordningar, EG-direktiv och andra rättsakter institutioner inomsom

ÄvenEU har beslutat. EG-domstolens praxis omfattas. EG-domstolen
har slagit fast principen EG-rätten har företräde framföratt nationell rätt
i händelse kollission mellan gemenskapsrätten och bestämmelseav en en
i nationell lagstiftning.

EG-domstolen har utvecklat praxis beträffande till studie-rättenen
stöd pågrundas artikel 48 i Romfördraget rådetsoch förordningsom
1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Studiestödom
för arbetstagare eller dennes barn kan sådan förmånutgöra socialen en

arbetagare har till enligträtt nämnda förordning. EG-domstolenssom en
praxis innebär inte bara migrerande arbetstagareatt och hans familjen
har till lika behandlingrätt med medborgare i såvittvärdlandet rättavser
till studiestöd för studier inom värdlandet, ocksåde bör kunnautan att
få stöd för studier utomlands värdlandets medborgare har rättom egna
till det.

EG-domstolen har i flera avgöranden slagit fast den enskildeatt
måste tillgångha till effektiva rättsmedel för kunna få sina rättigheteratt
enligt HeylensEG-rätten erkända. I fallet uttalade EG-domstolen att
den till frirätt rörlighet för arbetskraften artikel 48 i Romfördragetsom

krävde beslut inte godkänna belgisktatt ett kompetensbevisattger, ett
i Frankrike måste kunna överprövas. Domstolen anförde detta kravatt
återger allmän rättsprincip ligger under de för-en som gemensamma
fattningstraditionema i medlemsstaterna och denna princip ocksåatt
finns fastlagd i artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. Detta torde

Mål 222/86 Unectef Heylens, REG 1987, 4097mot s.
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rättig-rörandefå beslutmöjlighetskall haenskildeden attinnebära att
domstolsliknandedomstol elleröverprövadeenligt EG-rättenheter av

migre-studiestöd förtillbeträffandepraxis rättenEG-domstolensorgan.
48artikeloch1612/68rådets förordninggrundasarbetstagarerande

sådanagällerbeslutöverprövningtillRomfördraget. Eni rätt somav
krävas.därförärenden torde

medlems-framgår domstol iRomfördragetartikel i177 attAv enen
tolkningenbl.a.från EG-domstolenförhandsbeskedfår begära omstat

institutioner.gemenskapensutfärdatsrättsakterochfördraget avsomav
gällerdetliberalganskavarit när attEG-domstolenRättspraxis visar att

Iinte.domstol elleruppfyller kravet attbedöma varaett organom
19942 tillämpa-vanligendeEG-domstolensammanfattadeavgörandeett

debeaktasskallbedömningenVidföljandekriterierna sätt.de om
lag, ärförhandsbesked upprättatsbegärt perma-avett genomsomorgan

kontra-reglerbundnajurisdiktion,bindande är omutövar avnent natur,
förfarande3, självständiga.ochrättsregler ärtillämpardiktoriskt

ochförvaltningsdomstolAllmän9.2.6

överklagandenämnd

varje län,ienlänsrätternaförvaltningsdomstolama ärallmännaDe
Förvalt-prejudikatinstans.Regeringsrättenochst4kammarrätterna

områden. Sommångapå olikaärenden ex-ningsdomstolama prövar
omhänderta-målskattemål,mål kaneller nämnaspå ärendenempel om

målsocialförsäkringsmål ochmissbrukare,och omgande avungaav
skall1971:291Förvaltningsprocesslagenutlänningar.förvarstagande av

förvalt-således inteuppgifter,rättskipandepå domstolarnastillämpas
itvåpartsprocessobligatoriskinfördes1996majDen 1ningslagen. en

dentillCSNinnebär är motpartDettaförvaltningsdomstolama. att
studielån.återbetalningmålienskilde avom

omfattasochförvaltningsmyndighetöverklagandenämnd avärEn en
flerafinnsöverklagandeNämnder förregler.förvaltningslagens

Överklagandenämnden förUtlänningsnämnden,exempelvisområden,
medSyftetÖverklagandenämnden högskolan.för attochtotalförsvaret

överklagan-regeringenavlastavaritfrämstharnämnderdessa attinrätta
bestämdsammansättning ärharSådana nämnderdeärenden. somensom

IjsselmijNV,Energiebedrijftm.fl.2 AlmeloofMunicipality motMål C-393/92
I-l477REG 1994,

f4191995i SvJT3 NorbergSvenkriteriumAngående detta s.se
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i lag och ordförande skall eller ha varit ordinarie domare,vars vara
benämns domstolsliknande nämnder se avsnitt 9.2.4.

9.2.7 Principer för överklagande av
förvaltningsärenden

År 1984 fastställde riksdagen riktlinjer bet. 1983/84:KU23 rskr7s.
1983/841250 för möjligheternaöversyn överklaga myndighets-atten av
beslut till regeringen. Syftet med översynen den skulle leda tillattvar
kortare handläggningstider, enhetli instansordning och färre besvärs-gare
ärenden hos regeringen rättssäkerheten och effektivitetenutan att i
förvaltningen minskade. Ett befria frånsätt regeringen överklagandenatt

flytta prövningen fråndessaatt regeringen till förvaltningsdom-var av
stolarna, dåi fall detta ändamålsenligt.var

riktlinjernaI sådanvid överflyttning hållaatt bör fastanges man en
vid principen överklagandeärenden där rättsfråganatt huvudsak skallär

till domstol, medan ärenden där lämplighetsbedömningar dominerar
skall i administrativprövas ordning. Någon allmän överklagandenämnd
för hela eller Överkla-delar förvaltningen borde intestora inrättas.av
gandenämnder med begränsade verksamhetsområden bör baramer
inrättas under speciella förutsättningar. förutsättningEn för det skallatt

rationellt inrätta överklagandenämnderatt vidare, årsenligt 1984ärvara
riktlinjer, den eller de ärendegrupper detatt gäller ganska ochär stora

ärendena något såär ensartade,att när följd hållsdet.ex. attsom en av
lagstiftning. Nämndmodellen borde inte väljassamman av en gemensam

innan ingående har andra tänkbaraövervägt lösningar.man
I sitt betänkande Domstolsprövning förvaltningsärenden SOUav

1994:117 anförde Fri- och rättighetskommittén grundläggandeatt en
utgångspunkt för arbetet hade varit följa de riktlinjer fastställdesatt som
1984. Kommittén föreslog bl.a. beslut i förvaltningsärenden hosatt
förvaltningsmyndigheter huvudregel bör få överklagas hos desom
allmänna förvaltningsdomstolama, någotinte särskilt före-ärannatom
skrivet. Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet.
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överväganden förslag9.2.8 och

åter-beslut studiestöd eller beslutEtt avslag ansökan ettom omom
sådant tillkrav dagens regler inte överklagasstöd kan med annanav

dock alltid skyldiginstans. den studerande begär det CSNOm är att
Även myndighetensdenna omprövning sker vidsitt beslut.ompröva om

myndighet.överprövninghuvudkontor, kan den inte ersätta annanen av
fråga för denofta betydelseDen beslut det är är stortyp om avav som

för denenskilde. normalt den ekonomiska grundenStudiestöd utgör att
studier och avslagsbeslut kanstuderande skall kunna genomföra sina ett

få för den enskilde.därför avgörande konsekvenser
från rättssäkerhetssynpunkt otill-meningDet enligt utredningensär

få nämndafredsställande, möjlighet dendet saknas typenattatt aven
myndigheten. Avärenden instans den beslutandeprövad änannanav

EG-rättenvikt överprövning torde följadet kravär även avsom
rättig-"civilaliksom finns beträffande hur begreppetden osäkerhet som
dennaEuropakonventionen skall tolkas. Motheter och skyldigheter" i

tilldelningöverklaga beslutbakgrund vi rätt attatt avomanser en
studiestöd bör införas.m.m.

ärendena börden finnerEnligt skall utredningen,direktiven attom
överklagandenämnd behöversärskildkunna överklagas, överväga enom

allmän förvalt-skall kunna överklagas tillinrättas ärendenaeller om
riksdagen fastställt bör,ningsdomstol. riktlinjerEnligt de som nysssom

förutsätt-bara under speciellaöverklagandenämnder inrättasnämnts,
ingående tänkbaraandraningar väljas innanoch inte övervägtman

lösningar.
låta ärendenafördelar medEnligt vår finns det flerabedömning att

då tillöverklagas förvaltningsdomstol. Möjlighet pröv-till allmän ges
meddelasavgöranden kanprejudicerandeinstanser ochning i flera av

också erfarenhetFörvaltningsdomstolama har ären-Regeringsrätten. av
återbetalningbeslut i ärendenstudiestödslagen, eftersomden enligt om

vårt ställningstagandebetydelse föravgörandekan överklagas dit. Av
barakrävs kunskaper intetilldelningsärendenemellertid det iär att om

utbildningsområdet olikaockså och dehelastudiestödsreglema utan om
situation.studerandegruppemas

bör kunnai tilldelningsärendendärför beslutUtredningen attanser
förutsättningar föröverklagandenämnd. Detill särskildöverklagas en

riktlinjeröverklagandenämnder i riksdagensinrättande som angesav
godafrån ärenden. Kravetbeträffande denna1984 finns typ av

områdena särskildtillgodoses iberörda kanalla dekunskaper inom en
nämndensvilka kunskaperföreskrifteröverklagandenämnd omgenom

också tilltagit hänsynbedömningen har viVidledamöter skall ha. att
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ärenden tilldelning studiestöd bör handläggas skyndsamt. Dettaom av
krav bör kunna tillgodoses bättre i särskild överklagandenämnden som
enbart handlägger denna ärenden, i de allmänna förvaltnings-äntyp av
domstolarna.

Den föreslagna Överklagandenämnden bör, med tanke Europakon-
ventionens krav på oavhängighet, fristående från CSN. Den börvara

s.k. domstolsliknande nämnd. Detta innebär nämndensvara en att sam-
mansättning skall i studiestödslagen och nämndens ordförandeattanges
skall eller ha varit ordinarie domare. Nämnden bör i övrigt ha sjuvara
ledamöter, skall jurister. Av de övriga fyra tvåskall hatrevarav vara
särskild insikt i förhållandenstuderandes tvåoch ha särskild sakkunskap

utbildningsväsendet. kunskaperDe tvåkrävs gäller huvudom-om som
råden; universitets- högskoleområdetoch och vuxenutbildningsområdet.

Utredningen vidare det viktigt svårbedömdaär ärendenatt attanser
tilldelning studiestöd efter samråd medavgörs förom representanterav

högskolor och vuxenutbildning för de studerande i dessa utbild-samt
ningsformer. Enligt de gällande reglerna framgåttöverlämnas,nu som

det föregående, CSN samrådsgrupper skall inrättas.avgöraattav om
vårEnligt mening sådanabör obligatoriska. CSN:s in-Igrupper vara

struktion bör därför föreskrivas CSN skall inrätta samrådsgrupper föratt
prövning studiestödsärenden.av

9.3 Administrativa konsekvenser

Ett genomförande de förslag till studiestödssystem viett nyttav som
fårlämnar administrativa konsekvenser för CSN, för skolorävenmen

och högskolor. sammanhålletEtt studiestöd minskar behovet informa-av
tion och vägledning studiestödsfrågor fråni utbildningsanordnare till de
studerande. En förändrad studieaktivitetskontroll där den dagliga-
närvarokontrollen försvinner leder till enklare administation för sko--

studieaktivitetskontrolllorna. För högskolor kan förändrad däremoten
komma ställa ökade admininistrativa krav.att

För CSN medför de förslag vi lämnar minskad admininstraion i
vissa avseenden och ökad i andra.

Hos CSN ligger den besparingseffekten sammanhålletistörsta att ett
generellt studiestöd införs. Ett generellt stöd kräver mindre administra-
tion selektivtän stöd, bl.a. del handläggningenett att storgenom en av
kan ske maskinellt. sammanhålletEtt enda studiestöd för längre studier
eliminerar dagens problem med dubbla ansökningar och byten mellan
stödformer. Informationsmaterial kan förenklas och behovet muntligav
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information till de studerande minskar. Telefontrycket CSN-organisa-
tilldelningsfrågortionen i kommer lätta.att

Våra förslag leder till ökad administration fall.i vissa Denäven
återbetalningssystemet.ökningen följer det heltEttstörsta nyttav nya

tvåskall administreras jämsides med de tidigare. Stora kravsystem
låntagare lån tvåkommer ställas information till har i elleratt som

it.o.m. tre system.
De förslag till förändrade tilldelningsregler vi lämnar ledersom

också till ökad administration. Jämfört med dagens studiemedel innebär
våra förslag viss ökning antalet ärenden där individuell pröv-en av en

måstening gäller bl.a. förslaget skärpt studieresultat-Detgöras. om en
gånger årtvåprövning liksom förslagen studieresultatprövning perom

och förändrad studieaktivitetskontroll. gäller förslagenDetsamma omen
tilläggslån tid föroch bidragets storlek och reglerna längstaatt om

studerandes utbildningsbakgrund.studiestöd skall knytas till den
genomförande de förslag vi lämnar kräver utveckling ochEtt av

förändringar ADB-baserade handläggningssystemen.deav
kostnads-Vi tillräckligt underlag för beräkna de samladehar inte att

kost-effekterna för bedömningen de administrativaCSN, gör attmen
oförändrade.naderna efter genomförande kommer iatt stort settett vara

vår med begrän-Enligt uppfattning har CSN bra klaratsättett att
återbetalningbeviljning studie-sade ekonomiska hantera och avresurser

uppföljning ochdel övrigt önska vad gällerstöd. Däremot finns atten
vårvideffekter och kostnader. Vi harutvärdering studiestödetsav

kunskapenstudiestödets funktion och effekter funnitöversyn attav
området mycket viktigt kunskapenbristfällig. Vi detär äratt attanser

studiestöd blirsatsningresultatet den görstatenstoraom somav
Vi därför det angeläget CSNbättre. avsätter störreäratt att resur-anser

uppföljning och utvärdering studiestödet.i dag tillänser av

Ãterkrav9.4

9.4.1 regler och problemDagens

någon ocheller med för högt beloppOm uppburit studiestöd obehörigen
utgåttmycketeller bort inse detta, kan vad förhan har insettom som

återkrävas. finns i studie-bestämmelse med denna lydelseEngenast
eventuelltinförstödslagen. Regeln innebär CSN varje beslutatt om

återkrav måste godprövning den studerande varit igöra troen av om
då fått myckethan eller hon föreller inte. varit i godDen trosom
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återkrav. På återkrävtstudiestöd skall inte drabbas belopp uttasav en
två utlåningsränta.med procentenheter överstigerränta statenssom

PåUnder 1996 11,4 studiemedel ochär räntesatsen procent. uttassvux
från dåden utbetalats.dag stöden För börjar löparänta räntansvuxa

månad återkravförst efter beslutdet har fattats.atten om
återkravsregler något frånStudiestödets skiljer sig bestämmelserde

förmånssystem.finns i andra jämförliga gäller främst iDet tresom
förmånssystem återkravavseenden. andra kan för det första oftaI göras

godtrosprövning. det andra ingen det tredjeFör Förränta ärutan tas ut.
återkrävtdet belopp framtida utbetalningarmöjligt avräkna motatt av

ersättning.
Ãterkravsreglerna förmånssystem medför de flesta har utformats

försäkringbestämmelserna i 20 kap. § lagen 1962:381 allmän4 om
återkrav,förebild. denna paragraf förutom i de lägenI attsom anges

någon oriktigai studiestödslagen, kan genomgöras omsom anges
underlåtenhet fullgöra uppgifts- elleruppgifter eller att an-genom en

utgåttförorsakat ersättningmälningsskyldighet eller sättannat att
belopp.obehörigen eller med för högt

pååterkravssystem administrativtbygger godtrosprövningEtt ärsom
svårhanterligt. framförallt ikring godtrosprövningen finnsProblemen

fåttdå innebärlägen studiemedelstagare inkomstökning attsomen en
år i efter-reduceras. Sedan 1979 har CSNstudiemedelsbeloppet skall

inkomstuppgiftema i studiemedelsansökningamahand kontrollerat mot
från visar sig inkomsten varit för höguppgifter taxeringen. Om det att

återkrav.detta Proble-och den studerande borde ha insett görsatt --
deninkomstuppgiftema ansökan gällerorsakas till del istor attmen av

halvår, faktiskamedan taxeringen denberäknade inkomsten för ett avser
år. det intevidare probleminkomsten under helt Det ärärett ett att

inkomstökningenstudiemedelmöjligt beslutomprövaatt ett om om
kalenderhalvårets studiemedel.sista utbetalning Dessainträffar efter av

ofullkomligheternödvändighet till delsvagheter i leder medsystemet en
kan interättssäkerhet och likabehandlingi kontrollsystemet. Kraven

alltför högmöjligt för vissa studerande medhelt uppfyllas. Det är
åtgärder undgå återkrav, andrainkomst olika medanatt somgenom -

inkomsten varit för hög drabbasofta inte varit medvetna att avom -
återkrav med hög ränta.en

återkravsreglerRiktlinjer för förändrade9.4.2

återkrav i vissaför studiestöd bör förändrasVi reglernaattanser av
börhär riktlinjer för de förändringaravseenden.Vi redovisar som som
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återkravsreglema bör övervägasstånd. Detaljutfonnningentillkomma av
ytterligare.

utformas sättstudiestödet böråterkrav det ettförReglerna nyaav
förmånssystem.liknandefinns förde regleranknyter till somsom

Återkrav oriktigalämnastuderandedendärförbör attgöras genomom
påelleranmälningsskyldighetsinfullgörainteuppgifter eller attgenom

belopp.för högtutbetalats medstudiestödetförorsakatsätt attannat
Återkrav utbetalatsorsakstödetvidare kunnabör göras av annanom om

inse detta.studerande bortoch denbeloppmed för högtfelaktigt eller
i dag,reglerefterskallfalli dessaVi ränta tas ut somatt sammaanser

överstigertvå procentenhetermedalltså statensmed räntesats somen
utlåningsränta.

skallåterkravvi ävende fall viiFörutom attangett anserovan,
studies-förorsakatstuderande inte hardåfall denvissa attikunna göras

ändå befogatdetdär ärbelopp,alltför högtmedtöd utbetalats ett men
gälleråterbetalas. Detmycket skallförutbetalatsstudiestöddetatt som

detföreslagitavsnitt 4.7.2iVi harstudieavbrott. attvidfrämst nya
föreslagithar viavsnitt 4.8.3förskott. I attiskall utbetalasstudiestödet

eftertidvissförhållanden skall inomändrade görasanmälan enomen
studiestödmedförastudieavbrottvidkan attförändringen. Detta ett

fullgjort sinstuderandedenbeloppalltför högtmedutbetalas atttrotsett
börmycketförlämnatsstudiestödanmälningsskyldighet. Det som

dessastuderande ibör denfall. Däremoti dettatillbakabetalas även
betalafrån skyldigheten ränta.befriaslägen att

förmånssystemandrafrån flesta attdeskiljer sigStudiestödet genom
vidtillskälen räntalånedel.innehåller Detta attär ettdet även aven

förmånssystemdå utbetalats. Istödetfrån den dagåterkrav somtas ut
återkrävda be-Om detingenoftabestår bidrag ränta.endast uttasav

enligtbetalning dock räntadå förfallit till utdetinte betalas tasloppet
idag den-återkravsräntaStudiestödets ärräntelagen.ibestämmelserna

motivationenökaförfallodagen. För attbåde efterföre och attsamma
åter-börbetalningdå tillförfallerdetåterkravet den dagbetala senast

förfallodagen.efterhögrekravsräntan vara
återkrävdaåterbetalningen detslutligenUtredningen att avanser

utbetal-kommandeavräkningverkställaskunnabeloppet bör genom
från CSN.studiestödningar av

inkomståterkrav högvid förEfterkontroll och9.4.3

denförinkomstprövningenföreslagitavsnitt 4.5.3Vi ihar att som
underinkomstenkalenderhalvåren skallbåda görasstuderar under mot
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återkravsreglemaåret. skisseratförändringar vi härhela Med de av som
få någottaxerad inkomstkommer efterkontrollen mot att annanen

utformning i dag.än
då gått eftertaxeringsperioden dvs.Efterkontroll kan göras ut, no-

år dåmånads utgång året Efter-efter det studiestöd utbetalats.vember
medsamköming CSN:s registerkontrollen sker maskinellt genom av

samkömingskatteregister. Handläggningen efter dennaRiksskatteverkets
studerande haft studiestödkommer bli olika beroendeatt om en

kalenderhalvår.kalenderhalvårenbåda eller endast underunder ett
varit för hög för studerandedet visar sig inkomstenOm att somen

kalenderhalvåren återkrävsbåda denhaft studiestöd under summa som
två procentenheterutbetalats för mycket. medRänta räntesatsuttas en

utlåningsränta. i handläggningenJämfört med dag bliröver statens
administrativa besparingar.vilket leder till vissabetydligt enklare,

lämnadeinkomstprövning och efterkontrollförDet system upp-av
bostadsbidragföreslår med det förgifter vi har likheter system somsom

1995/96:BoU1995/96: 86, bet.fattat beslut prop. lriksdagen nyligen om
l l.

båda kalender-destudiestöd endast underden haftFör ett avsom
halvåren måste utformas ungefärefterkontrollrutinen sätt somsamma

året varitinkomsten underefterkontrollen visar sigi dag. Om det vid att
finns ifrågasätta inkomstuppgiftså denanledningdet attstor att som

förfrågan från den delvisamåste studerande CSNlämnats, den att
kalenderhalvår då studies-faller detden taxerade inkomsten somav

fribeloppen.inte överstigertöd uppburits
skyldighetupplyses dels sinstuderandeviktigt denDet attär att om

aktuellaför denfribelopp gällerdels detanmäla ändrad inkomst, som
uppgivithan eller honberäknade inkomststudiestödstiden, dels den som

kommerefterkontrolltill dels ock denCSN, göras.attsom



SOU 1996:90 239Kapitel 10

Övergångsbestämmelser10

Vi föreslår de reglerna skall träda i kraft den januari1 1998.att nya
Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla för studiestöd tidsom avser
före ikraftträdandet.

För inte ändra förutsättningarna för påbörjatstuderandeatt som
utbildning före ikraftträdandet bör i vissa fall äldre bestämmelser tilläm-

Vi har föreslagit bestämmelsen studielånavskrivningattpas. om av
avseende grundskole- och gymnasiestudier sådanaskall upphävas. För
lån har tagits före ikraftträdandet skall dock bestämmelsen tillämpassom

efter denna tidpunkt.även
vissaI andra situationer vårdet enligt låtamening motiveratär att

den studerande slutföra sina studier hinder de bestämmelser-utan av nya
I dessa fall bör dock den längsta tid studiestöd skall kunnana. som

lämnas två årbegränsas till eller till utgångenoch med decemberav
1999. dåDet gäller i de fall de reglerna längsta tid för studie-nya om
medel skulle innebära studerande inte skulle kunna fullföljaatt en en
utbildning. åldergränsenDetsamma gäller den för studiemedelom nya

år55 skulle hindra studerande slutföra sina studier och hanatten
skulle ha fåkunnat studiestöd enligt äldre bestämmelser

Vi har föreslagit begränsning låna för äldre studeran-rätten atten av
de. påbörjatEn studerande har utbildning före den januari1 1998som
skall ha möjlighet slutföra studierna hinder denna begräns-att utan av

Även sådantning. i fall skall dock studiemedel inte lämnas för längre
tid till utgångenoch med december 1999.än av

Våra förslag innebär reglerna särskilt vuxenstudiestöd i studie-att om
stödslagen och lagen 1983:1030 särskilt vuxenstudiestöd förom ar-
betslösa upphävs. studerande före påbör-En den januari1 1998 harsom
jat utbildning och uppburit eller bör ha uppbärarätt attsvux svuxa
sådana stöd under den tid den studerande kan behöva för attsom anses
slutföra studierna. sådantVad gäller skall stöd dock inte lämnassvux

utgångenefter december 1999.av
Återbetalningspliktiga studiemedel studielånoch har tagits föresom

ikraftträdandet återbetalasskall enligt återbetal-äldre bestämmelser. En
ningsskyldig återbetalar studiestöd såväl företidsom som avser som
efter ikraftträdandet skall dock kunna återbetalningenbegära skallatt
samordnas. återbetalningsbeloppetDet sammanlagda dåskall inte över-
stiga fem återbetalningsskyldigesden inkomst under de förstaprocent av

återbetalningsårentio eller längst till och år år.med det han fyller 35
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sammanlagdaDärefter skall andelen inkomsten Detprocent.av vara sex
återbetalningsbeloppet handavräknas i första studiestöd som avser
tid före ikraftträdandet.



241ReservationSOU 1996:90

Reservation
Ulf Kristerssonav

bygger påkonkurrenskraft alltmerlångsiktigaInsikten Sverigesatt
ytlig retoriktillpolitiska debatten oftaleder i denkunskap kompetens,och

materiellasvenska modellensgamlakompetensutveckling. Denom
personli-detill samhälle däröverförafördelningspolitik vill många ettnu

möjlighetermänniskasavgörande för varjekunskaperna blir attmerga
utvecklas.

fördela frukternarättvistpolitiska projektetdet förraDär att enavvar
lika rättvistidet projektettillväxt, mångalångvarig och hög attser nya

utredningeniåterkommandekompetens. Defördela kunskap och även --
orimlighet:leder tanken till dennakompetensrätt tillresonemangen om

beslutas,administrativt kanochenkeltkunnande någotverkligt äratt som
sitthar byggti decennierekonomi Sverigeoch fördelas.skapas Den som

ochInternationaliseringförändras.snabbtvälstånd på håller att
ekonomin. Deingredienser i dencentralaindividualisering tvåär nya

minskat.ochbåde ökathar paradoxaltmöjligheternapolitiska göra gottatt
människorenskildamotiv föroch starkainstitutionersamhälleligaGoda

regelverken. Härpolitiskapåverkas dekunnandei sittinvestera egetatt av
till snabbaSamtidigt har möjligheternanyckelroll.politiken spelakan en

dramatiskt.minskatpolitiska klipp
avgörandeheltochkvalitet, breddutbildningenssiktPå lång spetsär

i denhävda sigmöjlighetersvenskarnasdärmedochför Sveriges att
Sverigeslösasikt möjligheternakortpåglobala konkurrensen. Men är att
Statligabegränsade.mycketvälståndproblemochsysselsättnings-

imänniskortiotusentals fullvuxnabidrag ochhögautbildningssatsningar,
hararbetslöshetstalen,devisserligenskolbänkama förbättrar öppna men

kunskapsnation.utvecklingSverigesmedmycket lite göraatt som
därförförslagstudiestödsutredningens ärhuvudinvändingMin mot

förpolitiken,ochliggermycket fokus påsjälva perspektivet. För staten
mycketsig.motiv förkovra Förvilja ochstudenterslite enskildapå att

förarbetslösheten,densnabba insatserandas vilja öppnagöra motatten
lockabidraghögremed alltmöjligheterpåtonvikt läggs attstatensstor

till studier.människor
behö-arbetsmarknadenekonomin ochsvenskaför denMycket talar att

forsknings-ochutbildningmycket högfler medbåde betydligt storaver -
personal inomkunnigrekryteraidag svårtharsvenska företagintensiva att

Entreprenörskap,tjänstesektor.livaktigaremycketochlandet- en
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risktagande och lönsamhet viktigare faktorerär för många människor än
antalet år i skolbänken. Den självklara insikten många skaatt vara
välutbildade, leder lätt tanken helt fel. Genom spenderaatt enorma

kompetensutveckling fattar lätta och kortsiktiga beslutresurser
istället för svåra och långsiktiga. utbildningNär blir sysselsättning och
kunskapslyften manifesteras i planlöst utnyttjande skola,ett högskolaav
och universitet, förbrukar vi vistörre skapar. Livslångtän läranderesurser

personligt förhållningssätt,är inteett livslång promenad olikaen genom
utbildningssatsningar.

lågkompetensamhälletI kunde politiken insatsergöra stora attgenom
tillhandahålla skolor, universitet, lärare och utbildningsplatser. Högkom-
petenssamhället inte meningsfullt innehåll bara förett dessa läsårges att
blir fler, dyrare och längre. Undervisning kan beslutas och administreras.
Inlärning däremot individuellt ochär motivberoende. Ericssons kon-
cernchef Lars Ramqvist varnade i uppmärksammad artikel politikernaen
för felgrepp och förfelad välvilja. Den politiska uppgiften i kunskaps-rena
samhället blir alltmer hänsyn till den existerandeatt verklighetenta och
stimulera goda incitament: Ramqvist skriver det endagenom att rege-
ringen behöver i detta sammanhanggöra tillse kompetensutveck-är att att
ling lönar sig för den enskilde individen. Belöna istället för beskatta.
DN-debatt 96-01-24

Astra-chefen Håkan Mogren inne tanke det gällernärvar samma
svensk spetsutbildning: Astra har redan tvingats bygga viktigaupp
forskningsenheter i USA och Kanada, eftersom de disputerade350
forskare vi behöver inte går rekrytera i Sverige. fortsätter:Mogrenatt
Alternativet för inte ellerär institutioner inom andraoss personer
områden eller på lägre kvalitetsnivå. Alternativet istället läggaär våratt
fortsatta forskningsutbyggnad i andra delar världen där excellensenav
finns tillgå. Det nederlag för Sverigeatt inte för Astra.ett DN-vore -
debatt 96-02-18

detI här perspektivet många deär svenska traditionerna utbild-av
ningspolitikens område påtagligt omodema. Skolan och den högre
utbildningen har helt enkelt inte utvecklats tillräckligt snabbt. Detta är
bara delvis något politiken kan förändra och det handlar mindreännusom
främst studiestöd. utbildningspolitikMen i allmänhet och studiestöd iom
synnerhet kan bidra till eller försvåra förändring i riktning moten mer- -
dynamik och högre kvalitet.
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Övergripande problem

brister i denkonkurrentländer uppenbaraSverige har jämfört med många
Klas Eklundvad bredd och djup.högre utbildningen, både Den avavser

dessapekar mångaproduktivitetsdelegationen 1991:82 påledda SOU av
har länge funnitsdetproblem och landar i slutsatsen myt attatt en aven

intearbetskraft.väl utbildad Detkonkurrensfördelar ligger iSveriges ären
längre så."

för fåframför alltakademiker i Sverige ochfåtotalt förVi har sett
examina.akademiskaoch avancerademed långa

offentlig sek-akademiker i denkoncentrationVi har extrem aven
i någotdär, vilketakademiker arbetarSju tio är än annattorn. merav

i denhögutbildadebristantyderOECD-land, vilket i sin stortur en
privata sektorn.

decennierna kraf-Sverige har deLönebildningstraditionen i senaste
traditionellaakademiker. Mångautbildningspremien förtigt sänkt

tilloch 30med 20reallön försämras 10,akademikeryrken sinhar sett upp
utredningende undersökningarenligtoch 1990,mellan 1970procent som

har tagit del av.
studentermotsvarandeSverige äldreiMånga studenter utom-är än

föredemrespektive avbryterutbildningarsinalands länge påoch drar ut
för denskuldproblem bådeskaparstudietidemalångaDe stortettexamen.

avskrivningskostnader föroavsiktligarisk förenskilde och staten.stor
harochutbildningsdebattenseriösadentakt medI att mermer

kontinu-livslångt lärande ochkommit handla behovetatt merenavom
förinstitutionerochhar bristenkompetensuppbyggnad,erlig system
vidtillinte längreutbildning räckerföretagsintemblivit tydlig.detta Rent

arbetslivet.förändringar iomfattandesnabba och
högkortsiktig lösning påalltför oftaUtbildning har setts ensom en

ska förbättraarbetslösauppfattningenrimligaarbetslöshet. Den attöppen
utbildningsförvaring,politisk attitydsin har skapatkompetens omen
styrmedel läggeradministrativapaketlösningar, mångamed stora som

personligadenoch alltför lite byggeroffentligahuvudansvaret på det
utbildning.dramotivationen verkligen nyttaatt av

för-bidrag harhöjdaformer ellerolikaKoncentrationen nyaav
investering ipersonligförsta handiutbildningpåvrängt som ensynen

framtida möjligheter.
ellerstatligfriutbildninggrundläggande ärDet synsättet att en

utbild-dynamiskbekostnaddominerar påkommunal av en merresurs
levnadsomkostnadema baraförändring därständig ärningsmarknad i en
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flera faktorer. offentligaDet de facto-monopolet utbildningpå harav
hämmat former för skola, undervisning och inlärning.nya

Sedan flera decennier har fokus lagts för mycket på själva studiestö-
det och för lite på andra faktorer ungdomar från allaavgörsom om
socialgrupper kommer till sin i högre utbildningrätt och utbildningenom
blir framgångsrik. De olika studiestödsutredningar har avverkatssex som
sedan 1960 har eller mindre haft mycket ekonomiskt och materi-ettmer
ellt anslag och därmed missat andra faktorer kan väl så viktiga.som vara
Att det finns förändringar inte kan åstadkommas formella ochsom genom
därmed ganska enkla beslut i regering eller riksdag har givit falsken
legitimitet just sådana beslut kan fattas politiskt. bristandeEnsom
nyfikenhet på grundläggande orsakssammanhang och på mänskliga
drivkrafter har lett till ständiga regeländringar inom systemen.

Studiestödsrelaterade problem

Jag vill först och främst för kan lösa de ochtron att storavarna man
övergripande problemen högre utbildning, livslångt lärande ellerom
social snedrekrytering återkommande förändringar i studiestödsys-genom

Studielån och studiebidrag viktiga,temet. långt ifrånär de endamen
faktorer har betydelse för rekrytering, kvalitet och resultat. Tvärtomsom

jag tonvikten vid just studiestödtror ofta överdrivsatt den enklaav
anledningen sådana beslut så påtagligt politiskt styrbara.att är Det gör att
risken andra, svårare och långsiktigtär stor betydelsefullaatt problemmer
och frågeställningar riskerar komma i bakgrunden.att

Min slutsats detta inte studiestödsfrågoma ointressantaär föratt ärav
medverka till långsiktiga lösningar,att frågorna måste in iatt sättasmen

sitt sammanhang. därförDet viktig markering utredningvore en om
tydligt redogjorde för insikten andra förhållanden med sannolikhetatt stor

viktigare.är
Men inom för självaäven studiestödet finns uppenbara problem.ramen

Dagens studiemedel lider allvarliga brister både för den enskildaav
studenten och för staten.

Många drar idag på sig alltför höga studieskulder för med dagensatt
kunna betala tillbaka dem.system Kombinationen långa studietider,av

höga totalnivåer, relativt låga akademikerlöner och ispärrsystemen
återbetalningama alltför många når igör ackumuleradeatt skuldnivå-upp

för höga för bli möjligaär betala tillbaka.atter som
lederDetta dels till skuldspekulation, dvs den enskilde studentenatt

inser lånen redan har nått nivåer där ytterligareatt lån inte kommer att
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införtakademikerför mångai realitetenVi haråterbetalningama.påverka
utredningarFlerabruttolönen.fyraakademikerskatt procent avomen

nuvarandemedaldrigför lånavskrivningskostnadervisar att statens som
mycket höga.bliriskeraråterbetalasregler kommer attatt

tillöverblickbarastudentenenskildeför denintestudielånDagens är
lånandravispåbetraktas inteochkonsekvensersina somsomsamma
mycketfår studenternalånesituationer,i andraskillnad frånriktiga. Till

tillytterligarebidraråterbetalningar. Detframtidasinavillkor föroklara
inte.ellerutbildning brahögrekring ärosäkerhetenförstärkaatt om

eftersomstudier, bleffektivatill ut-inteSystemet enuppmuntrar a
totaltocksålån större settstudietid inte bara störredragen utangenererar

i bidrag.mer
motiveraförför lågt betaldai Sverigeyrken attakademiska ärFlera
framtidadöljs idagfaktumutbildningsinvesteringar. Dettafleråriga genom

kombinationer läggsorimligaföravskrivningar. Ansvaretoavseddaoch
inteDärmedframtid.diffustillflyttasborde ligga,där detinte utan gesen

ilösningenenskildedenochlönebildningentillsignalernågra snarareser
vaduppfattningrimligareibidraghögrebeslut änpolitiska enomenom

möjlig.föravkastautbildningsinvestering måste att vara
återbetalningstider ränte-långaså attmed dagensfårMånga system

sluttilllånenbetungande,mycketblir ävenför lånenkostnaderna om
relativtalltidåterbetalningstider setthelhet. Långaåterbetalas i sin ger

räntekostnader.höga
tilllederutbildningsbidrag orätt-och storLapptäcket svuxaav svux,

ekono-denmaximeraförstudierplaneringosundvisa och att egnaaven
andramedanbekostnad,utbildar sig påstudenterVissamiska nyttan. egen
skildavittstuderakan eleverklasspå andras. Iutbildar sig samma

förincitamentfelaktigaochorättvisadjupbådeskaparvillkor. Detta
studier.

isnedrekrytering harsocialkring urartatproblemetviktigaDet en
iutreddFråganbidragsprocenten. äroptimaladendiskussionseglivad om

lösning.seriöstill någoninte letthardecennier,flera men
från hemungdomarskuldaversion blandskulderförrädslaDen --

för mångatillorsakenofta attstudietraditionutan varauppgessom
ochstatisktilllettstudier, harakademiskafrånstudiebegåvade avstår en

utanförfaktorer,djupgåendeAndra,problemet.analysytlig merav
har1970Sedantillräckligt.uppmärksammatshar intestudiestödsystemet

varjeochsnedrekryteringen,socialadenpåutredning fokuseratvarje ny
blivitalltmerharagendan. Begreppetfrågan påhaftutredning har en

förslag.kortsiktigaförförevändning
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fullvuxnaFör människor har det varit axiom många skaett att vara
lediga från arbete och därmed lön for på heltid kompletteraatt sin tidigare
och otillräckliga utbildning. Det har resulterat i strid olikaströmen av
specialdestinerade bidrag för ska kompensera lönebortfalletvuxna som
och verka rekryterande för dem bäst behöver utbildning. Dettasom synsätt
fungerar inte. Mycket höga bidrag blir i längden alltför dyrt för staten,

de rekryterandeutan effekternaatt blir tillräckliga. Ytterligare satsningar
N/T-karaktär fortsätter lägga i grundenav att individuelltett utbild-

ningsansvar på det offentliga. Ingenting tyder på har kapacitetatt staten att
klara den planerad utbildningsortens väsentliga bieffekter.av utan

En alltför snabb utbyggnad antalet studieplatser, inte grundasav som
i verklig efterfrågan på seriös utbildning, riskerar betonaen kvantitetatt
på bekostnad kvalitet. Det inte bara dåligär användning offentligaav av

Låg kvalitet på utbildning dessutom dengör viktigaresurser. investering-
i kunskap mindre värd för den enskilde.en

Principiella ställningstaganden för studiemedelssystemett nytt

Mina principiella synpunkter indelade efterär de huvudproblem jag tror
måste lösas. Studiestödsutredningen borde tagit på sig uppgiften skissaatt
på principer för studiestödsystemett ska kunna fungera inya livetssom
olika skeden och for människor i olika situationer. Det ska långsiktigtvara
i dubbel bemärkelse: både långsiktigt hållbarten ständigautanvara
förändringar spelreglerna och medverka till lösa de långsiktigaav att
problemen i svensk kompetensutveckling.

För det första behöver de studenterna på traditionell akademiskyngre
nivå väl fungerande, överblickbartett studielånesystem uppmuntrarsom
till låg skuldsättning och snabb avbetalning. Lönebildning, effektivitet i
studierna, skulduppbyggnad och återbetalning centrala begrepp där.är

För det andra kommer fullvuxna människor med forsörjningsansvar
etablerade iär yrkeslivet behöva helt fmansieringssystemsom ett nytt som

det livslångagör lärandet praktiskt möjligt och eftertraktat. föreslårDär
jag modell med k personliga kompetenskonton.en s

För det tredje handlar social snedrekrytering för den enskildeom
moraliska och för hela samhället betydelsefulla problem inte kansom
lösas ytterligare enkla förändringar i studiestödsystemet.genom Tonvik-

bör istället läggasten på förslag till förändringar ligger utanförsom
utredningens omedelbara uppgift. Vissa förändringar studiestödsyste-av

kan dock med heltmet perspektiv detett traditionella,annat fåän positiv
inverkan rekryteringen.
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denidag saknarmänniskorSverige mångadet fjärde bor det iFör som
elleranställningsbaraförbehövsfundamentala utbildningen att varasom

Därför måsteförändringar i arbetslivet.anställningsbara vidför förbliatt
kärnämnenarbetslivet viktigai förkompetenshöjningar utanuppmuntras,

iställetföroch inkomstlämnar arbetemänniskordet leder till attatt att
kompetenskonton,förinomkan delvis lösasleva bidrag.på Detta ramen

parallellt medenskildastuderaberedskapdelvis krävs ämnenatten
ordinarie arbete.

försörjningsbördaförAkademiska studier utanunga
människor tillstudiemotiveradeflerallvar lockaSverige bör på unga

avanceradebordeFleruniversiteten.högskolorna och tauppmuntras
akademiker.disputeradeflerbehöverochexamina 120 pmer än

faktorer:olikanaturligtvis mångautbildningValen till högre styrs av
hemifrån ochtraditionerinkomster,jobb ochframtidaförväntningar på
förutsättning-dominerandenågraeller ointresseomgivningens intresse är

självaunderförhållandenaocksåhandlar detdeltill vissMen omar.
ståroch inkomstersysselsättningaralternativaoch vilkastudietiden som

till buds.
någonavskräckainte skastudielånengrundbult attviktigEn är att

tydligasåstudiertillbörstudera. De atttvärtom uppmuntra varagenom
därmedochkonsekvensernaöverblickakanenskilde studentendenatt se

raktvillaffär.rimlig Jagutbildningsinvesteringarlån etttill äratt seen
möjligt.litelåna såstudenternastudielånesystem attuppmuntrar somsom

såihamnalånesituationen börinförvarje studentinnebärDet att en
kvitteraterminsvisIstället förmöjligt. utvanlig lånemiljö attsom

införställasvarje studentbörblankettstudielån påmaximala enen
kortsiktigaönskadkombinationendetinnebärredovisning äratt avsom

tillmöjligheterochlånbehovetekonomisk standard vägs mot avsom
arbetsinkomster.

flytandeheltalla lånnivå böri dagensmaxbelopptillUpp ett vara -
underbehövslånebeloppför detställningvarje studentdvs tar som

åtföljasochfastlagdför utkvitteraterminen, istället att avsummaen -
idaglånkonsekvenserredovisning vilkarådgivning,personlig samt aven

därmedfårVarje studentimorgon.återbetalning ettfå i formkommer av
och arbetsin-standard, lânebovplaneraindividuellt motiv och attansvar

tillterminfrånnaturligtvis varierai sinkommerkomster. Dessa atttur
temiin.

Lånensannuitetsprincip.medåterbetalningssystemförutsätterDetta ett
återbetalning.kriterium förhuvudsaklilönensstorlek ersätter som
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Temporära spärregler för maximal andel lönen bör dock finnas. Enav
snabb återbetalning bör för hålla räntekostnadema,uppmuntras att nere

möjlighet till förlängd annuitetstid bör finnas vid behov. Fribeloppen,men
dvs arbetarätten under ochatt parallelltextra med studierna börsomrar
liberaliseras och helst avskaffas helt. Möjligheterna arbetaatt extra utan

försämra sina studieresultatatt varierar mycket, dels mellan olika indivi-
der, dels mellan olika utbildningar. innebärDet några andra regleratt än
akademiska prestationskrav för rätten uppbära studiemedel baraatt
riskerar leda till märklig planering ekonomin.en av

Grundprincipen alla lån alltid betalas tillbakaatt ska etableras och
efterlevas med två centrala undantag. Det gäller dödsfall. Det ärena
rimligt kreditgivare står kreditriskenatt staten låntagaren avlidersom om
och därmed aldrig får de inkomster utbildningen skulle leda till. Detsom
andra gäller vid situationer för andra lån, där låntagarens livsamma som

olika skäl inte leder till betalningsförmåga. Det inte unikt för justav är
studielån människor misslyckas ordentligtatt och för mycket lång tid -
ibland för Ävenhela livet saknar betalningsförmåga. där bör ståstaten-
den kreditrisken. I övrigt ska alla lån betalas tillbaka precis för andrasom
lån. Rätten till avskrivning vid 65 avskaffas.

För skapa flexibilitet vad gälleratt antalet terminer olika studenter
behöver för slutföra sin utbildning, böratt studielånen, inte studiebid-men

kunna utbetalas under längre tid den stipulerade. innebärän Detragen, en
bidragen följer pengatt poängprincip så låg studietaktatten per en en

termin mindre andel bidrag och möjlighet till högre andel lån,ger en
medan hög studietakt högre andel bidrag och lägre lån. Taren ger man en
treårig på terminer får 100 bidraget på denexamen procentsex man av
tiden, den snabbare fårtar bidragsbelopp på kortareman man samma en
tid och drar på tiden inom måste preciserasut fårman ramar som man- -
motsvarande belopp utslaget på det antal terminer studerat. Detman
innebär den inte effektiv i sinaatt studierär inte begränsassom att
studera, hon inte får bidrag i kronoratt den tagitänmen mer som examen
på stipulerad tid, istället får komplettera med högre lån.utan

Kopplat till själva lånesituationen och återbetalningsfönnågan återfin-
vi lönebildningen för akademiker. kanDet varken studiestödsutred-ner

ningen eller riksdagen fatta beslut för viktigt för förbisesär iattom, men
sammanhanget. Grunden måste naturligtvis flerårig akademiskattvara en

resulterar i arbete återbetalningenett gör studiemedel fulltexamen som av
rimlig. flestaDe dessutom utbildningen ska ekonomiskattanser nog ge en
avkastning dvs efter återbetalning.netto,

Vad tydligare och rakare studielânesystemett kan bidra till, är att
blottlägga lönebildningens betydelse, istället för idag dölja den iatt som
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politiska bidragsdiskussioner och oavsedda förutsägbara avskriv-men
ningar. På sikt måste varje yrke kunna stå ben. de inte detKan iegna
ekonomisk mening, kommer studenterna dra slutsatser detta ochav
framtvinga principer i lönebildningen. Detta kommer få nödvändiganya
konsekvenser både för privata och offentliga arbetsgivare.

Individuella kompetenskonton
Kompetensens och utbildningens betydelse har alltför mycket degraderats
till flitigt använda modeord seriös substans. Verklighetens krav påutan
snabb föränderlighet och anpassning till tekniska lösningar harnya
sprungit förbi de politiska lösningarna för erbjuda människor nödvän-att
dig kompetens. alltför lätt koncentreraDet politiken detpå mycketär att
konkreta bidrag och kronor istället för de frågornasvårareprocent, om- -
vad motiverar fullvuxna människor då och då återinvestera i sinattsom

kunskap.egen
Alltmer har insikten spritts utbildning i livet integång längreatt en en

räcker. Fler måste beredda lära och lära arbeteatt nytt attvara om, varva
med modernisering kunskaperna. Redan idag hävdar många attav en
civilingenjörsexamen börjar bli omodern efter fem yrkeslivetår i och
några år uppdaterasmåste vill kunna hänga med i tekni-senare om man
kutvecklingen. Företaget Ericsson räknar med hälften derasöveratt av
produkter på marknaden bygger tekniskapå lösningar mindreär änsom
två år gamla. Kunskapens omsättningshastighet har med andra ord ökat i
många viktiga branscher.

Politik kan aldrig företagens och de enskilda människornasersätta egen
vilja vidareutbilda sig för få det bättre. klok politikMen kan påatt att
detta område stödja för landet viktig utveckling och detgöra änen
naturligare kunskap något förvärvar återkommande.att se som man

Bakgrunden till mitt förslag personliga kompetenskonton ärom
enkel: det förstaFör det enkelt viktigt konstaterande deär ett attmen
gamla formerna för vuxenutbildning inte längre duger. långsiktigaDen
utmaningen ligger inte i erbjuda alla komvux, medverka tillatt utan att
former den individuella lusten lära praktiskt möjlig.gör att nyttsom

det andra harFör Sverige andra och svårare ekonomiska förutsättning-
har rådIngen för det livslånga lärandet.att ensamt ta ansvaretar nu.

Staten kan inte enda stå för de mångmiljardinvesteringarpartsom som
krävs i humankapitalet enskilda företaget klararDet inte investeringarav.
i generella kunskaper, framför allt mycket tyder allt flerattmer som
kommer vilja byta jobb och arbetsgivare oftare i framtiden. enskildaFör
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levadet intefamilj, och försörjningsansvar gårfullvuxna med hus att--
för 20-åriga studenter.studielån anpassade

problem. Varjekan itu flera dessakompetenskontonFörslaget ta avom
bruttolön varjesintillåts någraanställd medarbetare avsätta procent av

placerassak.företaget/arbetsgivaren Pengarnamånad görattmot samma
ochoch bidrarkompetenskontoindividuelltpå uppmuntrarstatenett

skattekredit.viktigoch därmed fördet avdragsgillt stårgöraatt engenom
samlatharmycketberoende hurPå några år avsätts ettmansomav --
studietid.sammanhållenmöjlighet tillutbildningskapital en mergersom
ocksåförSyftet höja kompetensenkan attattatt menavancera,vara

från företagetriskerar slåsuppdatera kunskaper gör utatt mansom annars
arbetsmarknaden.eller hela

levnadsomkostnadersåväl föranvändasKompetenskontot kan rena
viktigt eftersomför studier, vilketutbildningskostnadenför själva ärsom

Sverige.utbildningsmarknad idynamisk högredet skulle främja meren
fattasska användas börkompetenskontotBeslutet hur gemensamtom

båda harochhar gjort avsättningarföretag. Bådamedarbetare ochav
medarbetarenkvalitet. Planerarinvesteringenstillstarka skäl attatt se

bredda sinuppdatera ellervillföretaget,kvar vidstanna avancera,men
Blirfrån företaget.uppenbart intressedetkompetens, finns ävenett man

arbetsgivare, kanborde byta jobb ochmedarbetarenistället överens attom
Kompetenskon-och jobb.inriktningsprångbräda förkontot bli nyttnyen

medarbeta-avvecklingochför utvecklingbådekan alltså fungeraton av
undvikaocharbetsmarknadenrörligheten påtill ökabidrarDet attre.

och förkovranutbildningvidtonvikt läggsinlåsningseffekter. Stor att
blisatsningen skapersonligtbygga påfrämst måste ett engagemang om

administrativafrån ochflyttasmeningsfull. delEn statenansvaretav
och behovföretags vilja tillmänniskors ochenskildastyrmedel till av

modernisering kunskaperna.av
naturligtvisdetenkla införa,relativtKompetenskonton ävenär att om
infördaVäl kankonkreta utformningen.med denbetydande arbetekrävs

bruk snabbt.de komma i

för fullvuxnautbildningskompletteringGrundläggande
utbildningchansen tillaldrig fick ellerfullvuxna motsva-De tog somsom

omställningar iförgymnasieprogram kandagens ettextra utsattavararar
minskari centrala kärnämnenkunskapbransch. Brist påföretag eller en

tillövergångenarbetslös och försvårarblivitanställningsbarheten manom
demdärför skälfinnsteknik.och modernare Det uppmuntraatt somny

gymnasiepro-grundläggande kunskaper inomskaffa sig ytterligarevill att
kämområden.grammens
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invänderJag dock detta i huvudsakmot bör skeattresonemangen
istället for arbete. Dels eftersom det kostar oerhörda ersättaattsummor
arbete med studier, dels för det dessa kostnader knappast kanatt blitrots
fråga fullgod ersättning for den enskilde. börTvärtom deom ärsom
motiverade till studier i vissa ämnen det parallelltuppmuntras göraatt
med arbetet. Det kan dels ske med hjälp kompetenskontot för ersättaattav

mindre del arbetsinkomsten, det kan också ske helt bredviden av men
arbetet. Man bör iställetöverväga for generella bidrag tillstatenom
heltidsstudenter bör införa premier för äldres examina i kärnämnen de inte
tidigare har haft chans att ta.

Enligt min mening erfarenheterna från deär k N/T-platsema intes
positiva, visar framgångsrika studier iutan att grund och botten måste
bygga på mycket hos denett enskilde.stort bara höjaAttengagemang
bidragen for alla fullvuxna vill studera på viss nivå löser intesom en
problemen motivationens betydelse för framgångsrika studier ellerom
problemet kostnaderna för bliratt den önskade rekryte-staten större än
ringseffekten.

I läge där Sverige måste prioriteraett mellan olika utbildningssatsning-
ställer jag mig skeptisk till massiva utbildningssatsningarar som snarare

har karaktären akut arbetsmarknadspolitik långsiktiga utbildningsin-änav
vesteringar. Vill regeringen massiva arbetsmarknadssatsningargöra och
placera dem inom utbildningens och studiestödets uppgiften heltärramar,

den jag har minän uppgift i utredningen.settannan som

Social snedrekrytering
Social snedrekrytering det viktiga och klassiskaär problemet mångaatt
begåvade ungdomar från hem studietradition låter bli pluggautan att
vidare universitet. Problemet flera decennierär gammalt och har
återkommit i flera tidigare studiestödsutredningar. Det orsakernavar en av
till Sverige införde studielån och studiebidrag,att vilka till början hadeen

tydlig effekt. Fler ungdomar akademiska traditioner och godutanen
familjeekonomi kunde fortsätta sina studier högre nivå det fannsnären
chans till statliga studielån.

Problemet den sociala snedrekryteringenär inteatt har på-nämnvärt
verkats sedan 1970-talet, flera ändringar reglerna i just detta syfte.trots av
Mycket tyder på det inte längre den exakta utformningenatt är relatio-av

mellan lån och bidrag löser problemet, problemet liggernen utan attsom
djupare så.än

Som jag det den sociala snedrekryteringenär både individuelltettser
problem begåvningar kommer inte till sin och samhälleligträtt ett- -
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därförkunskapsnation. Det störreSverige är värt att taproblem för som
skagånghögre bidragnågotförhoppningen änallvar ännuän att varaen

lösningen.
problemetvisartagit delutredningen harUndersökningar attavsom

framför allt mycketmycket tidigt,uppkommersnedrekryteringmed social
väljerelevernagrundskolan dåRedan iakademisk nivå.tidigare påän

därefter i valettendenser, ochdessakurssärskildochmellan allmän syns
Sedanallsvalen intehandlarDågymnasieprogram. pengar.omav

avstå,ellerstudera vidaremellansak i valet attförstärks att mensamma
slutsatsenrimligautbildningar. Denakademiskaolikamellani valetockså
de enklaoch djuparesvårarenågot änsnedrekryteringsocial ärär att

studiebidragen.ioch kronorfrågorna procentom
skulda-snedrekrytering begreppetsocial ärdiskussionenCentralt i om
studier,från högreavståidag väljerdemmångaversion, dvs attatt somav

rädda förhandi förstaför det,kvalifikationer ärallade hartrots att
skuldsättning.

allt-skuldförrädslanDelsdet ettskeptisk till ärresonemanget.Jag är
heltförför politiker,enskilde ochdenbåde för atttillgängligt skälför vara

verkligalikaminstdjuparesannolikt mångadöljertrovärdigt. Det --
studier.iosäkerhetenuppfattningar om

Sve-redan idagSanningenfelaktig. -trotsofta äri sakDels den attär
utbildninghögreakademikerlönerlåga ärinternationelltriges sett -

utbildningmedlönoch högre änbättre jobboftastfårlönsamt. Man ett
studie-ekonomiskt,med vinst trotsävengår så rentMan sägaattutan.

i kunskapinvesteringklokdetvisahandlar ärskulder. Det attatt enomnu
naturligtvis tillför skuldRädslanutbildning. ärhögreskaffa sig enatt en

viktigi sigrå på. Detpolitiska beslut ärförkulturell och svårdel att en
studiestödsystemetförändringar. Menandraheltleda tillbörslutsats som

seriösstudenterpotentiellaförtydligtblir attdetsåkan utformas att
rädas.någotinterimliga lånochutbildning är att

intefrågadennaerkännerförstabli denborde attUtredningen som
tänkbaraandradiskuteraiställetochbidragsnivåer,handlar primärt om

tillstudiebegåvade ungdomar stegetatt taåtgärder för uppmuntraatt
försökabörpolitiska attuniversiteten. ansvaretDet varagemensamma

Grundskolan,hemifrån.får hjälpennaturligenintehjälpa dem som
ålderni denungdomarträffaralla andraochlärarnagymnasieskolan, som

alla kommergymnasiet ditFramför allt nästanhar stortett ansvar. --
avdramati-föruniversitetenliktblislutetoch attförändrasmåste mot mer

föreläsningar.ochstudier,självständiga tentorsera
lån.tydligafråganstudiestödsystemettill själva ärkopplatMer om

måstedelsinnebärefterlyser uppmunttydlighet jag statendubbla attDen
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dem studerar med lån låna så lite möjligt, eftersomatt detra som ärsom
lånens storlek i bättre dagens kommerett änsystem återbe-avgörasom
talningamas storlek. Dels och här viktigare måste tydligheten bevisa- -

måttfulla skulder ochatt snabb återbetalning god investering forären en
livet. Jag här möjligheten etablera studiemedelsystematt medett nyttser
kapacitet lösa två viktiga problem samtidigt.att

Men lönebildningen haräven betydelse för den sociala snedrekryte-
ringen. Forskningen visar det i första hand ungdomar från familjeratt är
med relativt höga löner har höga lönepretentioner, sig de ärsom egna vare
akademiker eller inte. förefallerDet rimligt, förminskar inte fråganmen

lönebildningen. Ska akademiska studier framstå bra investe-om som en
ring för dem inte högre utbildning självklart ellersom ser ettsom som
egenvärde, måste naturligtvis den framtida avkastningen framstå som
tillräckligt god for motivera flera års studier istället för jobbatt och lön
under de åren.

Utredningens slutsatser

Utredningen har haft vällovlig ambition röja i de snåriga regleratten upp
fullvuxnas möjligheter studerastyr vidare. istället forMenattsom att

skapa grund för långsiktigt sundare löner efter seriösa utbildningsinves-en
teringar, riskerar utedningens förslag bara leda till former uppenbarnya av
orättvisa.

Förslagen bidragstrappan leder dubbelt fel: dels det inte allsärom
givet människor med låg formell utbildningatt ska placeras på skolbänken
på heltid höga bidrag, dels det långt ifrån givetmot är dessa högaatt ens
bidrag blir rekryterande. Vi riskerar misslyckandeännu ett typav samma

tidigare N/T-satsningar.som
Samtidigt alla harär rätt till utbildningattresonemangen om som

Överförtden dagens ungdomarmotsvarar får orimliga. till andrasom
områden leder de till absurda krav på rätt till pensionspengar, ersätt-
ningsnivåer harStaten naturligtvisetc. för skapa möjligheterett attansvar
för enskilda fullvuxna bygga sin kompetens. Ska detta kunnaatt igöras

skala och med riktigt meningsfulltstor innehåll, kräver det helt nya
lösningar. Förslagen kompetenskonto fundamental delärom en av en
sådan förändring.

De höjda bidragsandelama for traditionella akademiska studier är na-
turligtvis populära, kortsiktiga. fundamentalaDe felen i studiestödetmen

inte bidragenär för låga -jag vänder mig därmedatt är helamot resone
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medlaboreralångsiktiga problemendekan lösa attattmanget genomman
studier tillprincipielltBidragenbidragsprocenten. attrentrespresenterar
faktumangelägenhet. Dettill deldel bara attär gemensamenmen --

bidrag fråndock i sig mycketkostnadsfriastudiernasjälva störreär ettär
frånfråga vadfrämstbidragensida. Nivån på statensärstatens manen om

ha råd till.sida siganser
detviktigasteskäl:höjda bidrag två Detskeptisk till är attJag är av

inves-studierutvecklinglångsiktigunderminerarytterligare mot somen
underbyggaekonomiskt. bordeoch Statenbåde mänskligttering snarare-

akademikerförlönemarknad där lönernaochfungerande arbets- taren
gjorts.harekonomiska uppoffringarbetydandefaktumhänsyn till det att

löne-förändringnödvändigförsvårashöja bidragenGenom att aven
löne-akademikeryrkenasförändringstryck riktasbildningen. Inget mot

akade-förarbetsgivareinte minstbildning. gäller storaDetta staten som
själv,sigfortsätta luralängden intekan imikergrupper. Staten att genom

erbjuda lönersedanstatlig karriär ochyrken inomtilllocka studenteratt
ben.ekonomisktinte kan ståutbildningenså lågaär att egnasom

bidrag underhögrebakvägenkompenseraIstället tvingas staten genom
avskrivningarförutsebara behovlättoavsiktligaochstudierna avmen --

längre fram i livet.
detlägenuvarandekostnader. Iocksådet handlar terMen statensom

Skabidragsandelen.dumt, ökadirektkortsiktigt,sig inte bara attutan
borde detsignal till studenterna,konsistententydig ochsändastaten en
institutio-sundaskapaområdenandraliksom påhär statenatt avservara

investeringar,förförutsättningarinom.verka Braför enskilda att egnaner
bidraginteden tvekar,regler föruppmuntrandestabila och mermensom
detocksåvisarkostnadsberäkningar ärUtredningensallmänt. attrent egna

det lägetkosta. Idetta kommerför vadmycket svårt attgöraatt prognoser
höjda bidrag.ochföreslå bådelättsinnigtsmulaförefaller det att nyaen

Även handefterutredningenharåterbetalningssystemetgällerdetnär
alltid ska betalaslånPrincipen allasunda ambitioner.retirerat från att

realiteteniden integälla. kommertillbaka borde Det göra, utannu
Även5-procentsregel.till4-procentsregeln flyttaskommer enupp
åldervid årsavskrivningar 65generellafortsatta,förslagutredningen om

konsekvenser.olyckligafår samma
skulleåterbetalningsystemannuitetsbaserat görarenodlat stu-Ett mer

planera sinderas möjligheterförbättraochsituationdenternas atttryggare
ochblottläggaskanmeningslöst, skuldrädslaSpekulation blirekonomi.

förändras.lönestrukturerna
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Utredningens slutsats inte liberalisera fribeloppenatt leder till denatt
enskilde studentens möjligheter för sin ekonomiatt ta förbliransvar egen
små. Skärpningen bestraffar arbetetvärtom eget än mer.

Utlandsstudier har under tid varit möjliga och blivit alltmeren nu po-
pulära bland studenterna. Det oerhört viktigär del svenskten av
utbildningsväsende. släpperDet impulser utifrån det alltförsom annars
konkurrens-fria svenska universitetsväsendet behöver. Att det i konsek-

med det gamla studiemedelssystemt har skapats orimligavens skuldstock-
för vissa utlandsstudenter, inte teckenär på sådanaar studierett att är ett

problem, studiemedelssystemetutan problemet.att är
Utredningens halvmesyr, subventionera vissatt andel utlands-en av

studierna principlöst. Valär studieort Uppsala eller New York ärav - -inte fråga för studielånen för själva finansieringenutan utbildnings-en av
platserna. Vill lämpliga svenskar skastaten att studera på bra universitet
utomlands borde sådana studier finansieras på motsvarande vis som

Ävensvenska platser. detta skulle föra mått konkurrensett sunt av
mellan olika lärosäten. De geografiska Europa kontraresonemangen om
Amerika eller andra delar världen absurda. deär Att förs antyderav ens en
mycket provinsiell kunskap.syn

Vad gäller resultatkraven för fortsatt studiestöd, vill jag att störreett
ansvar och ökade frihetsgrader läggs på den enskilde studenten attgenom
idén med peng-per-poäng genomförs fullt ut.

Slutligen: studiestödsutredningen började med mycket goda ambitioner
till skillnad från tidigareatt utredningar något ochgöra större mer

principiellt bara justeraän och detaljer. Efter hand i utredningensprocent
arbete har det blivit alltmer uppenbart något sådant politisktatt utrymme
inte har funnits.

En viktig detalj i sammanhanget regeringen de factoär styrdeatt
utredningen på mycket olyckligt spårett kräva utredningenattgenom av

redan i februari läggaatt förslag enbart och kortsiktigtett fokuseradesom
sysselsättningsfrågor. Efter detta det i praktiken omöjligt attvar

återföra utredningen till de långsiktiga och principiella problemen.mer
Utredningen har valt alla tidigaregöra studiestödsutredning-attnu om
tids- och arbetskrävande detaljförändringar. På marginalenars kan det

något öka eller något minska de problem vi idag. De långsik-som ser- -
tiga problemen inom svensk högre utbildning och fullvuxnas kompe-
tensutveckling där studiefinansieringen liten, viktigär delen men- -förblir däremot olösta. Det synd.är
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Reservation
LarssonEwaav

helhetsgreppEtt

liggertankestudiestödsamordnatenhetligt, ärgenomföraAtt somett en
grundtrygghet/studielön. EnidéMiljöpartiet de Grönasmycket nära om

nämligenbörstudiestödsutredningförförutsättninggrundläggande en
likartadsåskasamhällets sida,frånstuderar,de engesatt somvara

möjligt.utgångspunkt som
underharbidrag/vuxenstudiestöd/lånvarianter etcolikaDagens enav

arbetesitthar iUtredning strävatotillfredsställande.tid fungeratlängre
människortillsamhälletsignalerde attförtydligaefter geavseratt som

studera.börjatänkersom
ökas.kraftigtstudiestödetbidragsdelensignalviktigEn är att av

snedrekryteringenminskamöjlighetreelläntligen attDet enossger-
studierhögretill

avståskäl tillvägandevisat, attharundersökningarflertal att ettEtt
följdstudiestödet. Somlån iandelenden högastudier,från högre avär en

betalamöjlighetidagstudenter attfler änminskaslånedelen enatt ges
såsamhälletförminska denkommerstudielån.sina Dettatillbaka att

ålder.årsvid 65avskrivningardelansträngda stora
själv-migförskuldersinabetala ärvill kunnastudentvarjeAtt en

tillstudenterlockaförsöka att taintedetsjälvklartLikaklarhet. attär
nödvändigt.vadlånhögre ärän som

Återbetalning

punkt iväsentliglösttillfredsställandeÅterbetalningsfrågan inteär en
studiestödsutredningen.

hardessutomstudenter,dettaföreriskuppenbar attJag somenser
underexistensminimumunderhamnariskerarförsörja, attbarn att

utbild-med långlåglöneyrkenliv. Föryrkesverksammasittperioder av
kvarstå.avskrivningarmedproblemning kommer stora

återbetalningenklarabesvärfårframöver attYrken aväven avsom
Detpsykologerpedagoger,bibliotekarier, etc.kulturarbetare,lånsina är

löneutveckling.dåligförhållandevismedutbildningarhandlar långaom
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handlar kvinnor inom den offentligaDet många sektorn.om
Eftersom fritt utbildning eftervi vill människor ska kunna väljaatt

intresse, riksdagen,och eftersom vi inte bör lönebildningen frånstyra
vi det nödvändigt möjlighet anstånd med återbe-återinföra tillattanser

talning studielån. den före detta studerande riskerar hamnaOm attav
under socialbidragsnorm studielånen betalda, bör anstånd kunnanär är

borde klart och tydligt uttalas från utredningen.Detta Det är storges. av
vikt ska kunnaför vårt land människor kan försörja sig självaär att som

det.göra

Tilläggslån

skuldsätta sigSom beskrevs inledningsvis ska studenter inte lockas att
kunna leva Min inställningden nivå möjlig på. äröver är att attsom

och mycket bördagens studiestödsnivå leva på, och den i mångtgår att att
efterlikna den grundtrygghetsnivå/ studielön, vårefter ärsträva att som

baserad påvision. i dagens läge erbjuda studenter lånemöjlighetAtt extra
ansvarskänsla.deras vi snudd bristandeA-kassenivå påanser vara

problem.fall själva studietiden Deti många inteDet ärär är ettsom
livåterbetalningen studenternas yrkesverksammagör restensom av

problematiskt.
tilläggslånDärför avvisar vi förslaget i sin helhetom

inkomst studietidenBostadbidrag höjd för underoch gräns

kunna till studerandeMin uppfattning bostadsbidrag bör utgå ävenär att
och år torde iSkillnaden mellan år 3029 års ålder. 28över att vara

äldremarginell. troligtekonomiskt hänseende Det är närmast attvara
medför högrelivssituation oftarestuderande i allmänhet har enen som

boendekostnad.
för bostadsbidragssystemet.Bidraget bör förmedlas inom ramen

höjaöka i sin ekonomialternativ för studenterEtt är attatt utrymmet
bidragsdelenden under studietiden minskarför inkomstövre gräns som

intetill dvs basbeloppet.72 000 kronor år, 200 Jag trorprocentca avper
iställetöverutnyttja studiestödet, jagstudenter kommer attatt troratt

lånedelen ytterligarestudenter har möjlighet att genompressa nersom
förvärvsarbete kommer det.göraeget att

9 16-0856
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finns ingetDet säkert beräkningssätt för hur samhällets kostnadstor
blir vid höjd inkomst dag åtgår dock administration tillIgräns. stor att
kräva tillbaka grund för hög inkomst.på vi möjlighetDärpengar av ser
till besparing ökade löneinkomster ökadeleder till skattein-samt atten
komster för samhället.

förslag till inkomstökningDetta vi kostnaden kannärett steg,ser som
redovisas höjd inkomstgränsytterligare rimlig.tror att är

tidigareI vuxenstudiestöd har dessutom inte någon inkomstgräns före-
kommit.

Kontinuerlig kontakt mellan arbetsliv och studier samhället pågagnar
samtliga nivåer.

Inköp instrumentav

utredningen frågan finansieringI beskrivs hur studieutrustningom av
inom vissa områden lösts samarbete mellan utbildningsanordnare,genom
leverantör och bank.

Om det visar sig denna utveckling inte fungerar tillfredsställandeatt
vad beträffar inköp musikinstrument framöver, förska möjlighetenav

i fortsättningen finnas kvar kunna studiestödCSN beviljaäven att extra
för sådana inköp.

Lika för allaregler

fåtal gymnasiestuderande kommer framöver fria läromedelEtt haäven att
och fria måltider. utredningen förslås dessa elever skallI att ges samma
bidrag och lån elever dessa förmåner. Min inställning detärutan attsom

angeläget med jämlikt ingenUtgångspunkten måsteär ett system. attvara
ska låna vad nödvändigt, därför jag migän är motmer som reserverar
utredningens förslag på denna punkt.även
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Reservation
Ola Strömav

Helhetsperspektiv

Betydelsen högre utbildning och forskning blir allt tydligare ochav
kunskap allt viktigare faktor för länders konkurrenskraft och därmeden
för behållabefolkningens möjligheter öka eller videt välfärdssystematt
tycker rimligt. internationalisering informationsteknikensGenom ochär
genombrott förändras villkorsamtidigt de gällt för Sverigesom som
kunskapsnation. samhälle under snabb och förändring ställerEtt ständig
delvis krav medborgarna. kunskapsmassan mycketNär växernya

förmågansnabbt någonsin.blir ständigt lära viktigare Bredaänatt
förmågakunskaper och i fram-lära kommer bli honnörsordatt nytt, att

utbildningsnivåtiden. En generellt hög i samhället blir grundläggan-ett
påde krav bevaraland vill sin konkurrenskraft ochvärnaett omsom

välstånd.och utveckla sitt
Internationella jämförelser visar behovet ytterligare stärkaattav

utbildningsnivån. till utbildningen vid universitet och högsko-Om man
uppgårlor lägger eftergymnasial utbildning andel varjedenannan av

påbörjar någonungdomsgeneration eftergym-i Sverige formsom av
nasial utbildning andeltill mindre 30 Det betydligt lägreän ärprocent.

våra måstekonkurrentländer. Sverige finnas med bland dem.än
Utbildningsnivån mångai Sverige vad föreställt sigtvärtemotär - -

måste måsteinte i världsklass. den bli. Kunskap och kompetensMen
prioriteras och premieras. Arbetsmarknadspolitik och trygghetssystem
har inte alltid de inbyggda drivkrafter till arbete och utbildning som en

måste få.sund ekonomi kräver. deMen
också utbildningsnivåDet finns allmänt värde i hög medett storen

förmågabredd i befolkningen. Kunskap bl.a. till sig ochstörre att tager
värdera information. inte minst viktigt för väl fungerandeDet är en

ocksådemokrati. Bildning själsliv.nyckeln till bredare kultur- ochär ett
förståVärdet kunna dagstidning,läsa och hinna med läsaatt atten

förmågatextade förTV-program eller kunna läsa sagobok sinaatt en
gårbarn inte i har detta oerhört värde.mätaatt trots ettpengar, men

Studiemedelssystemet fyller viktigt funktion omistlig delen som en
utbildningspolitiken. Med de nedan redovisade ändringsförslagenav

vi det föreslagna studiemedelssystemet väsentligt kani alltattanser nya
Ävenfylla sin uppgift inom utbildningspolitiken. finns godadetom

bidragsnivåerför statsñnansiellahögre medger inte detännuargument
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läget detta. Folkpartiet liberalemas vision 50 % i bidrag och 50 %om
låni kvarstårvid eftergymnasiala studier dock.

Ändringsförslag

Studiem edelssystem funk tionets

Det bra utredningen lägger förslagär generellt ochatt ett ett mer
sammanhållet studiemedelssystem. Det kan bidra till undanröjaatt
åtminstone de problem kännetecknat de hittillsvarandeett syste-av som

råttorättvisorna mellan olika studenter vad studieñ-attmen som avser-
nansiering minskar.

Studiefinansieringen ska viktig del utbildningspoliti-ses som en av
ken. Jag delar inte utredningens uppfattning studiemedelssystemet iatt
sig ska målverka rekryterande, ofta i utredningen nämns ettsom som
för måstestudiemedelssystemet. Självfallet det den enskildes aktivavara
val och motivation i första hand ska utbildning.valetavgörasom av

måsteStudiemedelssystemet medel för studieambitiondennaett attvara
ska fårkunna förverkligas. Utbildningssystemet hand blialdrig i första

arbetsmarknadsåtgärd för kortsiktigt dölja hög arbetslöshet,att utanen
måste på långsiktigagrundas mål,utbildningspolitiska och sundarättvisa

måsteincitament. För den enskilde valet studera i möjligastörstaatt
påutsträckning byggas motivation och fritt val.

Orsaker till låg rekrytering

Utredningen redovisar flera sannolika skäl till varför Sverige har en
förhållandevis låg andel befolkningen med eftergymnasial studiebak-av

sågrund, inte viktig aspekt skattesystemet. Itarmen upp nogen -
skattereformen lades principen "hälften kvar" fast. Den socialdemokra-
tiska regeringen har emellertid urholkat denna höjaprincip att avgenom
marginalskatten mångaden s.k. värnskatten. akademikerFörgenom

återbetalningtillkommer dessutom studiemedel, för enskildedenav som
i praktiken innebär ytterligare marginaleffekter. utbildning harHögre
bara denna förändring i beskattningen blivit mindre lönsam.genom
Folkpartiet har i riksdagen föreslagit avskaffas.vämskatten skaatt

viktigtDet utredningen i övergripande skrivningar kun-är att om
åsiktenskapsförsörjningen uttalar lönebildningen, skattesystemet, deatt

sådanolika bidragssystemen utformning kunskap ochattm.m. ges en
kompetens premieras.
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IO-årig grundskola

snedrekryteringen vid mycketAllt talar för den sociala grundläggsatt
låga åldrar. förmåga social snedrek-Studiemedelssystemets motverkaatt

åtgärdeneffektiva borderytering ska inte överdrivas. Den snarastmest
10-årigobligatoriskfram förslagregeringen lade ettvara om om en

ålder.års individua-grundskola vid Med anpassad ochmed start sex en
bli verktyg förliserad pedagogik skulle detta kunna kraftfulltett att ge

defrån möjligheter skaffa sigbarn studieovana hem tidigtstörre att
livslångs lära-grundläggande kunskaper förutsättning förär ettsom en

rande.

CSN

råda iså långt konkurrensdet möjligt, börJag det ävenärattanser
studielån,student beviljatshanteringen studiemedel. Efter det att enav

utbetalningsförfaran-fler CSN hanterabör möjligheten för änöppnas att
Även några ekonomiska vinstertroligtvis inte finnsdet. det attstoraom

dock finnasförsäkringsbolag, kan detför banker- ochgöra ettt.ex.
studerande.kundkontakter bland de Enintresse knyta ut-attav nya

ocksålåntagarna kunnaför skulleveckling servicetjänstema till gagnav
tänkbar.vara

Bamtilläget

många männi-förhar gjort det möjligtsärskilda vuxentstudiestödetDet
gymnasieskolan. minstgrund- och Inteskor läsa invia KOMVUXatt

särskiltvaritvuxenstudiestödet harBamtillägget igäller detta kvinnor.
bärandeensamstående med bam. Utredningensviktigt för föräldrar

försörjningsfrågorhanterastudiemedelssystemet inte börprincip är att
regeringensdockgod tanke. Jagdenna karaktär. Detta är attanserenav

ensamståendehårtpå drabbat justorimligtfördelningspolitik sättett
återinföras generellatills dess debamtilläggetmed barn. Därför bör

stude-så för dennatotalekonominvälfärdssystemen förändras att grupp
föreslår detnuvarande situation.rande förbättras jämfört med Jag att

till destudiebidragöronmärks fördelas ett extraatt ensam-somresurser
Ensamstående för-stående försörjningsbörda.föräldrar har störstsom

ensamstå-gymnasieskolenivåpå och/elleräldrar grund- ellerläsersom
få utökadedeti första hand delende föräldrar med flera barn bör ta av

stödet.



262 Reservation SOU 1996:90

Högre fribelopp

Jag föreslårmig utredningen oförändrademotsätter fribelopp. Detatt
finns inget fel i människor vill och kan dryga sina studieme-att utsom
del många ocksåextraarbete. För detta förutsättning förärgenom en
klara sin försörjning måsteunder studietiden. Arbete alltid löna sig.av

föreslårUtredningen fribeloppet vid heltidsstudier ska tillsättasatt
år.motsvarande 150 basbeloppet föreslår% Jag denna gränsattav per

höjs till år.200 % basbeloppetav per

Bidraget till gymnasiestuderande

åldersgränsenDen nedre erhållaför kunna det högre studiebidragetatt
vid årgymnasiestudier bör vid 25 istället för det utredningensättas av

Ävenföreslagna år.23 föreslagna bidragsnivånden lägre innebär40 %
för de allra flesta förbättring jämfört med nuvarande studiemedelssy-en

påpekasDet bör folkpartiet i motioner till riksdagen framförtattsem.
förslaget s.k. gymnasiebank gymnasieelever rätten attom en som ger

uppehåll med sina studier under kortare perioder.göra Detta ökar möj-
lighetema för elever med bristande studiemotivation och/eller studiere-
sultat gymnasiestudier med försysselsättningatt attvarva annan senare

återgåkunna till ordinarie utbildning.

Krav på studieresultat PPP-system-

föreslårUtredningen skärpning de studieresultatkraven.nuvarandeen av
föreslårJag mig skärpningdenna och istället s.k.motsätter att ett peng-

införs för högskoleutbildningar. Till skillnad denper-poäng system mot
föreslagna skärpningen studieresultatkraven fungerar PPP-systemetav

istället för piska. Fördelarna med PPP-system ärmorot ettsom en en
många. dåEtt PPP-system bl.a. rättvist premierarinteär statenmer
långsamma studier med bidrag vad fallet för de eleverän ärmer som
klarar sina studier inom den tidsram kursplanen Dessutomsom anger.

det tveksamt högre studieresultatkravär genomförbara i praktiken,ärom
då mångadet inom utbildningar inom bl.a. naturvetenskap och teknik
finns betydande andel studenter inte klarar nuvarande studie-en som av
takt.
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Doktorandtjänster för forskarstuderande

Enligt min mening bör alla forskarstuderande erbjudas doktorandtjänster.
Det har bl.a. varit syftena med de forskningsstiftelser den borger-ett av
liga regeringen inrättade. Folkpartiet har i riksdagen anvisat medel för

finansiera den nödvändiga satsningen fler doktorandtjänster.att

Kompetenskonton

Jag utredningen borde ha föreslagit kompetenskontonattanser som en
viktig del finansieringen vuxenutbildning kompetenshöjningochav av
för vuxenstuderande. Mycket talar för kommerinteatt staten attensam
klara livslångt lärande innebärade resurstillskott kommerett attav som

Även måste ståi praktiken. arbetsgivareinsatser föroch enskilt sparande
dådel kan koncentrera dekostnaderna. Staten sina insatseren av

människor utbildning, anledningari behov olikaär störstsom av men av
behöver omfattande hjälp med finansieringen.

olika Folk-Individuella kompetenskonton kan utformas flera sätt.
partiet redovisat form kompetenskontonhar i rapport somen en av

pensionsår tillmedger förtida för exempelvis användasuttag attett av
modellfinansiera kompetenshöjning. Ytterligare liknandeatt aven en

någrafårkompetenskonto innebär varje anställt medarbetare avsättaatt
månad sak.sin bruttlön varje företag görprocent mot att sammaav

bidrarPengarna placeras individuellt kompetenskonto och statenett
stå föroch det avdragsgillt och därmedgörauppmuntrar att engenom

viktig skattekredit.

lånenivåIndividuellt val av

ansökningstillfäl-Folkpartiet viktigt varje student viddet äratt attanser
återbetal-erhåller frånlet förgrundlig information CSN villkorenom

studielån åter-erhållna studielån. framgåning ska klart skaDet attav
ocksåbetalas. möjlighetDet viktigt studenterna självär att att angeges

lånebelopp maxnivån. tillönskat till bästa fall kan detta bidraI attupp
tillåtna lånebelopp,studenten inte "slentrian" ansöker högsta utanav om

lånenivå.personligt och medvetet valgör ett av
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Särskilt yttrande
GustafssonCharlottaav

sammahållet studiestödssystemförslag tillStudestödsutredningens nytt
förhållande före-till Dei dagensi delar förbättringar system.storager

förutsättningar föråterbetalningsvillkoren bättrereformema islagna ger
studielån.återbetala sinaenskildeden att

enligt utred-återbetalningsvillkoren, skallde reformeradeUtöver
studielånenåterbetala förbätt-låntagarnas möjligheterförslagningens att

förhållande tillbidragsnivåema iväsentligt höjsbl.a. attgenomras
nivå. Enligtstuderande eftergymnasialsynnerhet förnuläget, i ut-

återbetalningsreglema de höjda bi-ochförbättraderedningen skall de
kost-utlåning, minskadragsnivåema, minskadvilka även statensger

finan-skall dettaEnligt utredningenlånedelen studiestödet.nader för i
uppstår höjda bidrags-utgiftsökningarnaföreslagnasiera de som genom

nivåer.
kostnadernasvårigheter minskadeberäkna definns uppenbaraDet att

också utredningenåterbetalningssystemet, vilketförändringarna igenom
bli väsentliförslagpåpekar. enligt utredningensUtgiftema kommer att

bidragsnivåema. Detde höjdanuvarande bl.a.högre denän genom
ränteutgifterupplåningsbehovet därmed minskadeochminskade genom

troligen intebidragsnivåer återbetalningsregler kanochförändrade m.m.
hainteUtredningen kan därförökade utgifter. sägaskompensera dessa

fått, till ökadeförslaghar dvs.utredningenföljt de direktiv attsom
utgifter-finansieringockså förslag tillskall följasutgifterstatliga avav

na.
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Författningsföislag

1 Förslag till
1973:349Lag ändring i studiestödslagenom

frågaHärigenom föreskrivs i studiestödslagen 1973:349om
kap. och 8 kap. 9 kap. skall upphöradels 1 5 7 4 § attatt samt

gälla,
6 skall ha följan-1 kap. 1 5 kap. § 9 kap. 2 och 2 b §§dels att samt

de lydelse,
tvådet i lagen skall införas kapitel, och kap.,4 8dels samtatt ennya

paragraf, 9 kap. 8 allt följande lydelse.ny av

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

1 kap.
1

Staten studiestöd enligtlämnar studiestöd enligt Staten länmar
ifonn form studiehjälp,denna lag studiehjälp, denna lag iav av

korttidsstudiestöd ochstudiemedel, korttidsstudiestöd, in- studiemedel,
intematbidrag.tematbidrag och särskilt vuxensru-

diestäd.

Lagenomtryckt1987:303.

2 Senastelydelse1993:220.
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Föreslagen lydelse
Stndlemedela4 kap.

Allmänna bestämmelser

l § Studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbild-
ningar regeringen bestämmer.som

2 § Studiemedel lämnas till studerandeäven vid de läroanstalter och
utbildningslinjer omfattas förordnande enligt 3 kap. l Studie-som av
medel sådanvid läroanstalt eller utbildning lämnas fråndock tidigast och
med det andra kalenderhalvåret årdet under vilket den studerande fyller

år.20

3 § Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt
3 kap. redan har beviljats. Om studerande beviljas studiehjälp fören en
tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den
studerande inte uppbära studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller uppbäras för den tid för vilken
utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag
för doktorander eller rehabiliteringsersättning enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring lämnas, någotinte följer bestämmelserannatom av som
regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande innehar
doktorandtjänst eller tjänstgör enligt lagen 1994:1809 totalförsvars-om
plikt eller fullgör utbildning till eller yrkesofñcer.reserv-

4 § Studiemedel lämnas till svensk studerande sådantillsamt annan
studerande bosatt i riket.ärsom

Studerande inte svensk medborgare harär dock till studiemedelrättsom
endast han har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i syfte änannatom att
studera.

studier5 § Studerande har till studiemedel vidrätt heltid, vid studier
på minst 75 heltid vid påstudier minst halvtid.procent samtav

Närmare föreskrifter omfattningen de studier kan tillrättom av som ge
studiemedel meddelas regeringen eller den myndighet regeringenav som
bestämmer.

6 § Till studerande erhållitinte tidigare studiemedel lämnas studie-som
medel föregående prövning hans lämplighet för studierna.utan Förav

påstudier eftergymnasial nivå lämnas sådanstudiemedel prövningutan
till studerande erhållitinte tidigare studiemedel sådanför studiersom
nivå.

3 Nuvarandelydelse 4 kap.finnsi bilagaB.av
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Till studerande än i första stycket lämnas studiemedelannan som avses
han uppnått tillfredsställande studieresultat med hänsynom till den tid
han uppburit studiemedel. Till studerande uppnåttinte sådanasom som

resultat lämnas studiemedel endast det med hänsyn till omständig-om
heterna kan sannolikt han i fortsättningen kommer uppnåattanses att
tillfredsställande studieresultat. Vid denna bedömning skall hänsyn tilltas
förhållanden personlig kan ha påinverkatnatur studieresul-av antassom
taten.

Har studiemedel vid och tillfälle beviljatsett för längre tid 20änsamma
veckor, skall beslutet denomprövas studerande därefter inte uppnåttom
tillfredsställande studieresultat med hänsyn till den tid han uppburitsom
studiemedel. sådanEn bedömning i andra stycket skall dåsom avses
göras.

Närmare föreskrifter för tillämpningen andra och tredje styckenaav
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

§7 Till studerande har deltarätt i grundläggande vuxenutbild-attsom
ning enligt kap.ll 10 § skollagen 1985:1100 lämnas studiemedel för
studier på grundskolenivå under sammanlagt högst 80 veckor.

Till studerande i förstaän stycket lämnas studiemedelannan som avses
för studier på grundskolenivå under sammanlagt högst 40 veckor.

Om det finns studiemedelsärskilda skäl lämnas för sådanaytterligare
studier i första och andra styckena.som avses

Närmare föreskrifter för tillämpningen första-tredje styckena med-av
delas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

8 § Till studerande saknar kunskaper och färdigheter förmedlassom som
i gymnasieskolans nationella eller specialutformade eller inomprogram
motsvarande utbildning, lämnas studiemedel för studier sådaninom ut-
bildning under sammanlagt högst 120 veckor.

Till studerande än i första stycket lämnas studiemedelannan som avses
sådanaför studier där under sammanlagt högst 40 veckor.som anges
Om det finns särskilda skäl lämnas studiemedel för ytterligare sådana

studier i första och andra styckena.som avses
Närmare föreskrifter för tillämpningen första-tredje styckena med-av

delas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

9 § Till studerande bedriver studier inom gymnasial utbildningsom annan
än i 8 § eller på eftergymnasial nivå förutom forskarutbildning,som avses
lämnas studiemedel under sammanlagt högst 200 veckor. För forskarut-
bildning lämnas studiemedel under sammanlagt högst 40 veckor.

Om det finns särskilda skäl lämnas studiemedel för sådanaytterligare
studier i första stycket.som avses

Närmare föreskrifter för tillämpningen första och andra styckenaav
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som
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år stude-får till med det under vilket den10 § Studiemedel länmas och
får studiemedelår. finns särskilda skäl dockrande fyller 50 Om det

år.år fyller 55lämnas till med under vilket den studerandeoch det

sådan fastställd studietid under vilken den§ Studiemedel lämnas för11
istudier vid läroanstalt eller utbildning lstuderande bedriver som avses

och 2 §§.
studerande sjukStudiemedel lämnas för tid under vilken den äräven

enligt vad i 24-30 §§.som anges
sammanhängandestycket skall den minstaVid tillämpningen förstaav

fyra veckor.för vilken studiemedel lämnastidsperiod vara
första stycket meddelasföreskrifter för tillämpningenNärmare avav

regeringen bestämmer.regeringen eller den myndighet som

den ordningefter ansökan in i12 § Studiemedel beviljas somsom ges
får förStudiemedel lämnasstudiestödsnämnden bestämmer.Centrala

ansökan kom ingången. före den veckahögst 52 veckor För tid som
för högst fyra veck-studiestödsnämnden lämnas studiemedeltill Centrala

or.

Beräkning studiemedelav

för vilken dentidsperiod veckaför varje13 § Studiemedel lämnas om en
studiemedel medtillstuderande har rätt

heltid,vid studier4,39 basbeloppetprocent av
på heltid,vid studier minst 753,29 basbeloppet procentprocent avav

och
på halvtid.studier minstbasbeloppet vid2,20 procent av

något armat-följerstycket gäller endast inteVad i förstasägs omsom
22-23 §§.14-16 §§ ochav

denlämnas under förutsättning§ första stycket14 § Belopp enligt 13 att
kalenderhalvår uppgår 75till högstunderstuderandes inkomster ett pro-

Bedriverfribelopp.för tidsperiod 20 veckorbasbeloppetcent omav en
20 veckor underkortare eller längre tidden studerande studier under än

basbeloppet ökas ellerkalenderhalvår fribeloppets andelskallett av
kortare ellervecka studietidenminskas 3,75 för varjemed ärprocent som

båda kalender-Bedriver den studerande studier underlängre 20 veckor.än
fribelop-halvåren kalenderår skall fribeloppetunder ett vara summan av

båda kalenderhalvåren.för depen
fribelopp beräknat enligt förstaöverstigerOm den studerandes inkomst

minskasenligt 13 första stycketskall det belopp lämnas §stycket som
med

på heltid 60vid studier procent,
på heltid ochvid studier minst 75 45procent procent,av
på överskjutande inkom-vid studier minst halvtid 30 denprocent av

sten.
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studerandeenligt 14 § räknas förstuderandes inkomst15 § Som den som
det halvåretkalenderhalvår kanvadbedriver studier under ett som

studerandeskan förutses bli dendet beloppberäknas belöpa somav
och kapital vidtjänst, näringsverksamhetsammanräknade inkomst av

underkalenderåret. bedriver studierOm den studerandetaxeringen för
kalenderår den studerandesbåda kalenderhalvåren räknasunder ett som

sammanräknade in-förutses bli hansinkomst § vad kanenligt 14 som
för kalen-och kapital vid taxeringennäringsverksamhetkomst tjänst,av

deråret.
får meddelamyndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den som

första stycket.föreskrifter tillämpningennärmare avom
får förbestämmerden myndighet regeringenRegeringen eller som

inkomstberäk-andra försjömän föreskriva reglerutomlands bosatta och
mngen.

inkomst skall beaktasden studerandes16 kan förordna§ Regeringen att
följer 14i utsträckning än som avannan

ellerdeluppehälle helt eller till väsentligstuderandesBekostas statenav
kapitelhonom enligt dettastudiemedel tillkommerkommun kan de som

fastställer.regeringenminskas enligt grunder som

det basbe-studiemedel tillämpasenligt 13-14 §§17 § Vid beräkning av
studiemedleningången den tidsperiod för vilkenlopp gäller vid avsom

avsedda.är

medstudiebidragi 7 § lämnas18 Till studerande§ som avses
påvid studier heltid,3,51 basbeloppetprocent av

heltid,vid studier minst 752,63 basbeloppet procentprocent avav
och

på halvtid, för varjevid studier minst1,76 basbeloppetprocent av
till studiemedel.vecka den studerande har rättsom

meddelastillämpningen första stycketföreskrifter förNärmare avav
regeringen bestämmer.regeringen eller den myndighet som

studiebidragförsta länmasi 8 § stycket19 § Till studerande avsessom
med

påvid studier heltid,2,63 basbeloppetprocent av
på 75basbeloppet vid studier minst1,97 procentprocent avav

heltid, och
på halvtid, för varjevid studier minst1,31 basbeloppetprocent av

studerande har till studiemedel.vecka den rättsom
från och med detlämnas dock tidigaststudiebidrag enligt första stycket

kalenderår fyller år.under vilket den studerande 23
meddelasföreskrifter för tillämpningen första stycketNärmare avav

myndighet regeringen bestämmer.regeringen eller den som
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20 § Till studerande i 8 § första stycket och intesom avses som upp-
ålderskravetfyller i 19 § andra stycket till studerande isamt som avses

8 § andra stycket och 9 § första stycket lämnas studiebidrag med
1,76 basbeloppet vid påstudier heltid,procent av
1,31 basbeloppet påvid studier minst 75 heltidprocent procentav av
0,88 basbeloppet påvid studier förminst halvtid, varjeprocent av

vecka den studerande har till studiemedel.rättsom
Närmare föreskrifter för tillämpningen första stycket meddelasav av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

21 § Om den påstuderande grund bestämmelserna i 13-16 §§ inte ärav
berättigad till fullt studiemedel skall minskningen så påandel fallastorav
studiebidrag beräknat enligt 17-20 §§ bidraget fullt studie-utgörsom av
medel.

ÅterstodenLämnade studiemedel i första hand studiebidrag.utgör utgör
studielån.

22 § En studerande, till följd bestämmelserna i 14-15 §§ ellersom av
bestämmelse i 16 inte§ berättigad till studiemedel, kan dockärsom avses
få studielånstudiemedel i form tilläggslån, det finns särskil-extra av om
da skäl.

Utöver de studiemedclsbelopp följer 13-15 §§ eller be-ll ochsom av
får tilläggslånstämmelse i 16 lämnas med hänsyn till densom avses

inkomst påbörjade Sådantden studerande hade innan han studiernasom
tilläggslån får dock lämnas endast till studerande i 7 § tillsamtsom avses
studerande från åri 8 § första stycket och det under vilketmedsom avses
han fyller år.23

Om det i fall i andra stycket fårfinns särskilda skäl,änannat som avses
tilläggslån lämnas de studiemedclsbelopp följer ll och 13-utöver som av
15 §§ eller bestämmelse i 16som avses

första-tredjeNärmare föreskrifter för tillämpningen styckena med-av
delas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

23 Från år§ och med det under vilket år fårstuderande fyller 30en
studielånstudiemedel i form inte beviljas med belopp änstörre attav

beloppet, tillsammans med vid tidpunkten för kvarståendeansökan studie-
lån, uppgår till högst 23 basbeloppet multiplicerat med detprocent av

år utgångenantal vid kalenderåret, återstår årtill och med detsom, av
under vilket den år.studerande fyller 59 Vid denna beräkning tillämpas
det basbelopp ingångengäller vid den tidsperiod för vilken studie-som av
medlen kvarstående studielån förstås studielånavsedda. Medär som
kvarstår återbetalningspliktigaobetalda studiemedel, beviljade enligtsamt

bestämmelseräldre i denna lag eller enligt äldre lagstiftning, för vilka
återbetalningsskyldighet kvarstår.

studielån sådanauppburits för studier i 7 och 8 §§, skallsom som avses
dock inte medräknas vid beräkning enligt första stycket.
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Om det finns särskilda skäl kan ytterligare studiemedel i form studie-av
lån beviljas vad följerutöver första och andra styckena.som av

Närmare föreskrifter för tillämpningen första-tredje styckena med-av
delas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

Studiemedel under sjukdom

24 § I 25-30 §§ bestämmelser studiemedel för tid under vilkenges om
den studerande på grund sjukdom helt oförmögenär bedriva sinaattav
studier.

I nämnda paragrafer förstås med
sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund sjukdomav oav-

brutet varit oförmögen bedriva sina studier,att
studietid: den tid under vilken den studerande bedriver studier och den

tid under vilken han skulle ha bedrivit studier han inte blivit sjuk.om

25 § Studiemedel lämnas för sjukperiod infaller under tid för vilkensom
den studerande har beviljats studiemedel.

För den första tidsperiod under vilken studerande bedriver studieren
berättigar till studiemedel enligt detta kapitel lämnas studiemedelsom

endast somför sjukperiod infaller efter det den studerande har påbörjat
studierna.

26 § För sjukperiod infaller efter studietidens början lämnas studie-som
medel endast den studerande ingett sådanaansökan medel dessför-om om
innan. Om det finns synnerliga skäl kan studerande beviljas studiemedel

sådanföräven sjukperiod.

27 § Studerande har till studiemedel endast sådanrätt för sjukperiod eller
del därav godkänts den allmänna försäkringskassa, hos vilken densom av
studerande inskriven.är

28 § Blir studerande på grund sjukdom helt oförmögen bedriva sinaattav
studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan, hanom
beviljats studiemedel eller han ansökt eller ansöka studie-attom avser om
medel. Anmälan skall ske enligt de bestämmelsernärmare meddelassom

Riksförsäkringsverket.av

29 § Finner den allmänna försäkringskassan studerande på grundatt av
sjukdom helt oförmögenär bedriva sina studier, skall kassan godkännaatt
sjukperioden, inte följer andra-fjärde styckena.annatom av

Godkännande infallerenligt första stycket får endast tid efteravse som
det anmälan skett enligt 28 Om hinder anmälanmött eller detmot om
finns särskilt skäl, får godkännandeannat tid före sådanävenavse an-
mälan.
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fårDen allmänna försäkringskassan sjukperiodgodkänna ellervägra att
del därav, den studerandeom

underlåter på begäran kassan, läkareintyg styrkaatt, av genom av
sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

under sjukperiod till utlandet medgivande kassan,utanreser av
ådragit uppsåtligtsig sjukdomen vid brott han har dömts försom

dom har vunnit laga kraft,genom som
genomgå underlåterundersökning läkare eller följavägrar att attav

läkares föreskrift,
uppsåtligen vårdslösheteller lämnar oriktig eller vilseledandegrovav

angående förhållandeuppgift betydelse för tillämpningenärsom av av
sjukperiod.bestämmelserna studiemedel förom

fårDen allmänna försäkringskassan omständigheterna motive-även, om
det, studerandegodkänna sjukperiod eller del därav, denvägra attrar om

fåttbesök i uppdrag försäk-vägrar att ta emot av en person, som av
studieförmågan rehabiliteringsåt-ringskassan utreda eller behovetatt av

gärd.
underlåter meddela försäkringskassan sin vistelseadress hannäratt

påtillfälligt denunder sjukperiod vistas adress änänannat somannan
till kassan.angetts

på sjukdom varit30 § studerande beviljats studiemedel grundHar som av
finnsstudier under 90 dagar i följd ellerhelt oförmögen bedriva annatatt

allmänna försäkringskassan, enligt desärskilt skäl, skall den närmare
skälRiksförsäkringsverket meddelar, undersökabestämmelser omsom

påfinns åtgärd ägnad förkorta sjukdomstiden ellervidta som äratt att
återställa studieförmågan.helt eller delvissättannat

åtgärd i förstaFinner den allmänna försäkringskassan att avsessom
tillsestycket behövs, skall den studerande detta ochden underrätta attom

Vägraråtgärden åtgärden, kanstuderande underkasta sigvidtas. den att
infallerkassan godkänna den del sjukperiodenbesluta inteatt av som

fått underrättelsensedan den studerande underrättelse kassans beslut. Iom
sådantskall beslut kan meddelas.intas erinran attom

Studiemedel för studier riketutom

får studier riketStudiemedel enligt detta kapitel beviljas för31 § utom
föreskrivs regeringenunder de förutsättningar och med de belopp avsom

bestämmer.eller den myndighet regeringensom
enligtlämnas för sjukperiod i 24 §Studiemedel kan även en som avses

föreskrifter meddelas regeringen.de närmare avsom
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Särskilda bestämmelser

32 § En studerande har beviljats studiemedel skyldig till Cen-ärsom att
trala studiestödsnämnden sådananmäla ändring förhållandensinaav som

betydelse förär till studiemedelrätten eller för studiemedlens storlek.av

33 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden
uppgift sådan sjukperiod enligt 24 § godkänts kassan.om som av

34 § Studiemedel enligt detta kapitel avrundas till lägre helanärmast
krontal.

35 § Rätten till studiemedel bortfaller den förstuderande den tids-om
period studiemedlen inte berättigad till högreär belopp isom ettavser
studiebidrag studielånoch 0,25än basbeloppetmotsvarar procentsom av

vecka.per

§ Den studerandes till studiemedel förverkadrätt han inte begärtär om
få medlen utbetalade utgångenföre den tidsperiodatt för vilken studie-av

medlen har beviljats eller den studerande avlider innan medlen harom
betalats ut.

Om begäran utbetalning studiemedel kommer efter utgång-inen om av
den tidsperiod för vilken studiemedlen fårhar beviljats, medlenen av

dock betalas det finns särskilda skäl.ut om

37 § Studerande har behålla studiemedelrätt vid ledighet för tillfälligatt
vård barn och vid ledighet för närståendevärd enligt de före-närmareav
skrifter meddelas regeringen eller den myndighet regeringensom av som
bestämmer.
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5 kap.
6

Korttidsstudiestöd för deltagande Korttidsstudiestöd för deltagande
utgåri utbildning i l § i utbildning i 1 § lämnassom avses som avses

till studerande uppbär studie- till studerande uppbärintesom stu-som
hjälp, studiemedel, diehjälp,särskilt studiemedel eller utbild-vuxen-

ellerstudiestöd utbildningsbidrag ningsbidrag för den tidsperiod som
för den tidsperiod utbildningen utbildningen pågår.som
pågår.

4 Senastelydelse1993:220.
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Återbetalning studielånss kap. av

Allmänna bestämmelser

ocksåstudielån återbetala lånet. På lånet skallskalluppburit1 § Den som
årligbetalas ränta.en

också för admini-återbetalningen får avgiftermedI samband tas ut
regeringen meddelar.enligt föreskrifterstrativa kostnader som

belopp varje kalen-lånet sker med visstBetalningen och räntan ettav
i förekom-huvudskuld och,derår årsbelopp. Kapitalskulden utgörs av

skuld.mande fall, särskildav

studielånutgå underfår inte skallföreskriva2 § Regeringen räntaatt
60 dagar enligtdå grundutbildninglåntagaren fullgör längreden tid änen

totalförsvarsplikt.lagen 1994:1809 om

denkalenderårs fastställer regeringenbörjan ränta3 § Före varje som
studielån.året utgå påunder skall

månaderkalenderår gått minstingången har§ det vid4 Om ett sexav
fåttåterbetalningsskyldige hartidsperiod. för vilken denefter den senaste

studielånenåterbetalningen börjaskallstudiestöd enligt 3 eller 4 kap. av
kalenderåret.med det

Återbetalningsüd

Återbetalningstiden år återstår medantal till och5 bestäms till det§ som
år,återbetalningsskyldige 60 dock högst 25år fyllerdet under vilket den

Återbetalningstidenår. fall tid. Bestämmelserbestäms i vissa till kortare
styckena.detta finns i andra och tredjeom

årsbelopp tillämpningen§ första stycket vidOm beräknat enligt 10 av
för detuppgår tio basbeloppetförsta stycket till mindre än procent av

så årsbe-återbetalningstidenåterbetalningsåret, förkortasförsta skall att
sådantår uppgår basbeloppet. Iloppet för detta till minst tio procent av
två år.återbetalningstiden bestämmas till tidfall skall dock inte kortare än

framgår återbetalningstiden fall kani vissaAv 10 § andra stycket att vara
år.ett

återbetalningstid första ellerunder enligtOm huvudskulden har minskat
påandra stycket grund attav

återbetalatåterbetalningsskyldige frivilligt visst belopp,den har
studielån,avskrivningbeslut har meddelats om av

5 Nuvarandelydelse s kap.finnsi bilagaB.av
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beslut har meddelats enligt bestämmelserna i 33-35 §§ eller
4. beslut har meddelats återkrav studielån enligt kap.9 2 skallom av

andra stycket tillämpas för återbetalningsåretdet första efter år åter-det
betalning gjordes eller beslut fattades.

6 § Har återbetalningsskyldigeden uppburit studielån under tidnya som
omfattas återbetalningstid enligt 5 skall de lånen läggasav nya samman
med kapitalskulden för de tidigare lånen. Gemensam återbetalningstid
skall bestämmas för de sammanlagda lånen.

Återbetalning7 § i fall i 6 § börjar åretunder efter detnärmastsom avses
år under vilket återbetalningsskyldigeden uppburit de studielånen.nya

8 § Vid bestämmande återbetalningstid enligt 6 § skall 5 § första ochav
Återbetalningstidenandra styckena tillämpas. får dock inte bestämmas till

längre tid årsbeloppetän för det första återbetalningsåretatt uppgår till
lägst det belopp skulle ha utgått för år, den återbetal-som samma om
ningsskyldige inte uppburit de studielånen.nya

sådanVid återbetalning sådanaeller beslut i 5 § tredje styck-som avses
skall nämnda bestämmelse tillämpas pået frågamotsvarande isätt om

återbetalningstid.gemensam

Återbetalning

Årsbeloppet9 § för kalenderår skall bestämmas enligt 10-12ett §§. Till
det årsbelopp återbetalningsskyldigeden skall fårbetala läggassom
sådana avgifter regeringen har föreskrivit med stöd l § andrasom av
stycket.

Återbetalning10 § under återbetalningstid enligt 5-8 §§ skall ske i form
armuiteter, beräknas så de ökar med årligenav att vidsom tre procent

Årsbeloppetoförändrad ränta. bestäms med hänsyn till enligt 3ränta
återståendeden återbetalningstiden och nämnd beräkning.

Om kapitalskulden uppgår till belopp mindre tioett är änsom procent
basbeloppet vid ingången det kalenderår återbetalningenav skallav som

börja, skall årsbeloppet för det första återbetalningsåret dock bestämmas
så lånet återbetalatär under år.att detta Vid sådan återbetalning eller
sådana beslut i 5 § tredje stycket skall motsvarande gälla isom avses
fråga huvudskulden för det första återbetalningsåret efter år åter-detom
betalning gjordes eller beslut fattades.

En bestämmelse årsbelopp återbetalningstidunderatt enligt 5-8 §§om
i visst fall skall bestämmas till högre belopp vadett följerän som av
första stycket finns i 11

Närmare föreskrifter för tillämpningen första och andra styckenaav
meddelas regeringen eller den myndighet regeringenav bestämmer.som



277Färfattningsförslag1996:90iOU

lydelseFöreslagen

skall5-8 §§enligtåterbetalningstidunderskuld finnssärskild§ Omll en
följervadhögre belopptill änfall bestämmasårsbeloppet vissai ett som

återbetal-denandelvissgällerstycket. Detta10 § första avenomav
ochnäringsverksamhettjänst,inkomstsammanräknadeningsskyldiges av

enligtberäknatÅrsbeloppöverstigertaxeringenkapital enligt den senaste
i förstataxeringbeslutetgällertaxeringstycket. Som§ första10 om

tiode förstaunderinkomstenskall femAndeleninstans. procent avvara
åter-denår vilketdet underoch medtillåterbetalningsåren, dock längst

återbetalningstidenåterståendeår. Under den35fyllerbetalnjngsskyldige
årsbeloppetsådant skallfallIskall andelenenligt 5-8 §§ procent.vara sex

Årsbeloppetinkomsten.andelen utgörtill det beloppbestämmas avsom
skuldensärskildadenbelopphögre äntillfår inte bestämmasdock attett

kalenderåret.återbetalas helhet underi sin

§§5-8återbetalningstid enligtkvarstår sedanskuldsärskild§12 Om en
återbetal-dentillårsbeloppet bestämmasskall procentlöpt avut sex

ochnäringsverksamhettjänst,inkomstsammanräknadeningsskyldiges av
beslutetgällertaxeringSomtaxeringen.kapital enligt den omsenaste

taxering i första instans.

Nedsättning

nedfår ärsbelopp sättasåterbetalningsskyldigedenansökan13 § Efter av
14-16 §§.bestämmelsernaenligt

Årsbelopp andelvissfår ned10 §enligt sättasberäknat§14 avom en
närings-tjänst,sammanräknade inkomståterbetalningsskyldigesden av

årsbe-understigertaxeringenenligt denkapitalverksamhet och senaste
beslutetgällertaxeringSombasbeloppet.loppet med minst procenttre av

inkomstenfemskallAndeleninstans. procenttaxering i första avvaraom
årmed detochtillåterbetalningsåren, dock längstunder de första tio

återståendeår. Under denfyller 35återbetalningsskyldigevilket denunder
andelenskall5-8 §§återbetalningstiden enligt procent.vara sex

Årsbelopp får nedenligt 10 § sättasberäknat även
betalningsåret kanunderåterbetalningsskyldiges inkomstdenom

stycket,förstaiden inkomstlägreväsentligtberäknas bli än som avses
eller

återbetalningsskylrdige taxeringöverklagat denharden avsessomom
framståromständigheternatillhänsyndet medstycket ochi första som

förutsätt-ochbeslutet,underlag förlåta taxeringenoskäligt den utgöraatt
uppfyllda.övrigtstycket iningarna i första är

Årsbelopp nedfåreller 12 §enligt 10, 11 sättasberäknat15 §
studiemedel ellerstudiehjälp,uppbäråterbetalningsskyldigedenom

grundutbildningfullgör längredoktorander ellerförutbildningsbidrag en
eller fullgörtotalförsvarsplikt1994:180960 enligt lagendagarän 13om

yrkesofñcer, ellerellerutbildning till reserv-
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det någoti fall finns synnerliga skäl.annatom

Årsbelopp16 § beräknat enligt eller får11 12 § vad följerutöver som av
15 § nedsättas

återbetalningsskyldigesden inkomst under betalningsåret kanom
beräknas bli väsentligt lägre den inkomst efter årsbeloppetän vilken har
beräknats, eller

återbetalningsskyldigeden har överklagat den taxering liggerom som
till grund för beräkningen årsbeloppet och det med hänsyn tillav om-
ständigheterna framstår oskäligt låta årsbeloppet grundas på denattsom
taxeringen.

Årsbelopp beräknat fårenligt 11 § dock inte ned till lägre be-sättas ett
lopp på grund bestämmelserna i första årsbeloppetstycket vadänav
skulle ha bestämts till enligt 10 § första stycket.

17 § Beslut nedsättning årsbeloppet får ändrasom av
de inkomstförhållanden legat till grund för beslutet har änd-om som

väsentligt, ellerrats
någotdet i hänseende har inträffat förändringannatom en som

påverkarväsentligt till nedsättning.rätten

18 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter nedsättningnärmare enligt 14-17 §§.om

Särskild skuld

Årsbelopp19 § eller del årsbelopp beräknat enligt 10 eller §11av som
inte betalas på grund beslut nedsättning ärsbe-skall, till den delav om
loppet eller del årsbeloppet hänförligt till huvudskulden,är förasav upp

särskild skuld kalenderåretsvid slut.som en

20 § Har återbetalningsskyldigeden studielånuppburit åter-sedannya
betalning enligt påbörjats12 § lånenskall de samrnanläggas med denya

lånen.tidigare Den särskilda skulden kvarståskall sådan skuld.som en
Återbetalningen för lånende skall bestämmas enligt 10 § med till-nya
lämpning bestämmelserna i 5-8 §§.av

Årsbelopp21 § eller del därav inte har betalats och grundsom som av
bestämmelsen i 31 § andra stycket inte skall föranleda vidare indrivnings-
åtgärder, skall läggas till den särskilda skulden.
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Upplupen ränta

22 § Upplupen ingår årsbelopphuvudsskuld inte i beräknatränta som
enligt 10 § första stycket eller skall i förekommandell § fall läggas till

åretshuvudskulden vid slut. Upplupen särskild skuld interänta som
ingår årsbeloppi beräknat enligt 11 eller 12 § skall i förekommande fall
läggas åretstill den särskilda skulden vid slut.

Åteibetalningsskyldig är bosatt riket eller sjömanärutomsom

23 Om§ regeringen inte föreskriver skall bestämmelsema i 11-12annat
och sådana återbetalningsskyldiga14 §§ inte tillämpas beträffande som

inkomstårunder det den taxeringen utomlandsbosattasenaste avser var
eller sjömän.var

Om bestämmelsen sådan återbetal-i 12 § inte skall tillämpas beträffande
ningsskyldig i första stycket, första ochskall i stället 10 §som avses
andra styckena tillämpas sådant skallmotsvarande I fall be-sätt. även

återbetalningstid påstämmelserna i 5-8 §§ tillämpas motsvarande sätt.om
ålderDen i 5 § första stycket första meningen skall dock isom anges

år.stället 65vara
Närmare föreskrifter för tillämpningen meddelasandra stycketav av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Avskrivning

studielån24 kvarstår utgången återbetal-§ obetalda vid årdet densom av
ningsskyldige årfyller 65 skall kvarståravskrivas. Utan hinder härav
betalningsskyldigheten påfördaför inte årsbeloppbetalda avseendemen
de kalenderåren. finns får ocksåOm det synnerliga skäl, docktre senaste
sådana årsbelopp utgångenskrivas efter år återbetal-det denav av
ningsskyldige år.fyller 65

25 återbetalningsskyldige§ Om den återståendeavlider, skall kapitalskuld
och upplupen avskrivas.ränta

26 § Utöver vad följer får24-25 §§ studielån dåavskrivas i fallsom av
det föreligger synnerliga skäl till det.

återbetalningFrivillig

27 återbetalningsskyldige§ Har den frivilligt återbetalat visst belopp
skall avräkning ske i följande ordning:

upplupen på särskild skuldränta 15
särskild skuld
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upplupen huvudskuldränta
4. huvudskuld.

28 § I syfte återbetalningstimulera snabb fårstudielån regering-att en av
meddela föreskrifter premier vid frivillig återbetalning.en om

årsbeloppFastställande av

29 § För kalenderår då återbetalningvarje årsbe-skall fastställsgöras
loppet återbetalningsskyldige.för den Uppkommer brutet krontal skall
årsbeloppet avrundas till lägre hela krontal.närmast

årsbeloppetOm ändras beslut nedsättning gäller det nedsattagenom om
beloppet fastställt årsbelopp. får årsbeloppRegeringen föreskriva attsom
beräknat enligt 12 eller 14 § skall fastställas årsbe-till noll kronor om
loppet skulle understiga fem basbeloppet år återbetalningendetprocent av
skall göras.

återbetalningsskyldigeDen årsbeloppskall underrättas skriftligen detom
har fastställts för honom.som

Betalning och avräkning

30 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelarsom
föreskrifter årsbeloppethur det faststêülda sådanaoch avgifterom som
regeringen har föreskrivit med stöd 1 § andra betalasstycket skall samtav

hur det inbetalade beloppet skall avräknas.om

Utmiiming m.m.

Årsbelopp31 § och andra avgifter enligt denna lag inte har betalatssom
inom föreskriven fårtid föregåendeutmätning domtas ut utangenom
eller Dröjsmålsavgiftutslag. 58enligt § 2-5 uppbördslagenmom.
1953:272 skall tas ut.

Årsbelopp eller del därav inte har betalats, frivilligt ellersom genom
utmätning, utgångenföre månad åretnovember det tredje efter betal-av
ningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder.

Särskilda återbetalningbestämmelser i vissa fall.om

32 Om någon§ har studielånuppburit för sjukperiod enligt bestämmel-en
i kap.4 24-30 §§ och de bestämmelser frågadär gäller iserna som anges

återbetalningen bestämmelserna i 33-34 §§.om
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efterföljersjukperiodStudielån den del33 § ensomav ensom avser
karenstid de fallåterbetalas iskall inte30 dagar änannat angessomom
i 34

i 4sådan studietidunderfår tidinräknas baraI karenstiden som avses
kap. 24

räknastvå sjukperiodereller flerakarenstiden skallberäkningVid av
börjar inomperiodensjukperiod, densammanhängande om senaresom en

slutade.tidigaredagar efter det den20 att

1976:380sjukpenning enligt lagenstuderandeden34 § Uppbär om
infaller efter ka-för varje sjukdagskall hanarbetsskadeförsäkring, som

studielånetåterbetala den delrenstiden enligt 33 § motsvararsomav
den studerandeocksågäller25 kronor. Detsammasjukpenning över om
författning ellerfår enligtersättningsjukdommed anledning sin annanav
lagstiftningutländskeller enligtpå förordnanderegeringensgrund omav

arbetsskadeförsäkring. allmän1962:381enligt lagensjukpenning om
paragraf.dennatillämpningenbeaktas vidförsäkring skall inte av

utbildnings-uppburitdå studerande hartid denStudielån35 § avsersom
denåterbetalas iskall intedagpenning,bestämmelsernabidrag, enligt om

utbildningsbidraget.frånmån skettavdrag har

Uppgiftsskyldighet m.m.

studiestödsnämndenCentralaåterbetalningsskyldige skall lämna36 § Den
kapitel.dettatillämpningenbetydelse föruppgifterde är avsom av

deskall inhämtastudiestödsnämndenCentralaBestämmelser hurom
för tillämp-nämnden behöverfrån taxeringenuppgifter den senaste som

regeringen.kapitel meddelasning detta avav
anmaningskyldigfått årsbeloppet nedsattDen har är att utansom

någon omständig-studiestödsnänmdenCentralaomedelbart underrätta om
längre föreligger.nedsättningen intehet föranlettsom

studiestödsnämndenCentralaförsäkringskassa skall lämna§ Allmän37
Allmänersättning i 34sådan ellersjukpenninguppgift avsessomom

studiestödsnämnden deCentralai övrigt länmaförsäkringskassa skall
enligt dekapitelför tillämpningen dettabetydelseuppgifter är avsom av

meddelar.bestämmelser regeringensom

påskyldiga be-försäkringsinrättningoch38 § myndighet ärAnnan att
ochförsäkringskassaRiksförsäkringsverket, allmändomstol,lämnagäran

frågasådana uppgifter i vissCentrala studiestödsnämnden sompersonom
kapitel.för tillämpningen dettabetydelseär avav

17
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Överklagande m.m.

39 § Centrala studiestödsnämndens besluti ärenden återbetalningom av
studielån fär överklagas hos allmän förvaltningsdonnstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, nämnden inte be-om

någotstämmer annat.
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9 kap.
2

någonHar uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och
har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall Avbryter någon sina studier skall
första stycket tillämpas beträffande första stycket tillämpas beträffande
uppburet studiestöd tiden uppburet studiestödsom avser tidensom avser
efter avbrottet. Beror avbrottet efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd den sjukdom skall studiestöd densom som
studerande uppburit enligt 3 kap. studerande uppburit enligt 3 kap.
15 och 16 §§, 4 kap. 28-35 §§ eller 15 och 16 §§ eller 4 kap. 24-30 §§
enligt 7 kap. 17 och de§ bestäm- och de bestämmelser som anges
melser där återkrävas. där återkrävas.som Detsammaanges gäller
Detsamma gäller sådanvid ledighet vid sådan ledighet i 3som avses

i 3 kap. 31 4 kap. 44 kap.som 31avses § och 4 kap. 37
§ och 7kap. 17a

studiehjälpAvser återkrav enligt första. eller andra stycket enligt 3 kap.
till sådan studerande, vid utbetalningstillfallet åvilaromyndig,som var
betalningsskyldigheten den då den omyndiges förmyndare.som var

På studiemedel enligt 4 kap Påoch studiemedel enlig 4 kap. som
på särskilt vuxenstudiestäd återkrävsenligt 7 enligt första eller andra
kap. återkrävs enligt första stycket utgårsom från denränta dag när
eller andra stycket utgår frånränta medlen uppburits efter räntesatsen
den dag medlennär uppburits efter vid varje tidpunkt tvåmedsom

räntesats vid varje tidpunkten procentenhetersom överstiger statens
med två procentenheter överstiger utlåningsränta. På andra former av

utlåningsränta. Påstatens andra studiestöd återkrävs enligtsom
former studiestöd återkrävs dennaav utgårparagrafsom ränta enligt
enligt denna paragraf utgår ränta frånräntesats den dagsamma som
enligt frånräntesats den infaller månadsamma efter det besluten
dag infaller månad efter det återkravsom fattats.en Om det finnsom
beslut återkrav fattats. Om det särskildaom skäl kan återbetal-den
finns särskilda skäl kan återbe-den ningsskyldige befrias helt eller del-
talningsskyldige befrias helt eller vis från sin skyldighet betalaatt
delvis från sin skyldighet betala räntan.att
räntan

I samband återkravmed får också avgifter för administrativatas ut kost-
nader enligt föreskrifter regeringen meddelar.som

196 Senastelydelse1993:220.
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2b§7

tidigarestuderandeTilltidigarestuderandeTill somensomen
enligtstudiestöd 3uppburitharstudiestöd enligt 4uppburithar

stöd enligtkap. lämnasstöd enligt eller 4 nyttkap. utgåreller 7 nytt
endastkapiteldessaendastkapiteldessa omom

förfal-ärsbelopp,fastställtförfal-årsbelopp,fastställt somsom
kalenderårdetförekalenderår tili betalninglitföre detbetalninglit till

harstudiestödetdetharstudiestödetdet avser,nyasomavser,som nya
ochbetalats,ochbetalats,

2 §stödåterkrav med2 §återkrav med stöd avavavav
harkap.studiestöd enligt eller 43enligt eller 7 kap.studiestöd 4

såstuderandedenså reglerats attstuderandereglerats denhar avav
kalen-högståterkrav, etthögståterkrav, ett avsersomatt avsersom

kvarstår oreglerat.derhalvår,kvarstår oreglerat.kalenderhalvår,
fårskälsynnerligafinnsfår Om detskälsynnerligafinnsOm det

hinderbeviljasdockstudiestödhinder utanbeviljasstudiestöd dock utan
stycket.förstaivadstycket.förstaivad angessomavangessomav

8§
den-enligtärendebeslutEtt i ett

Centralameddelatslag avsomna
och intestudiestödsnämnden som

bestämmel-enligtöverklagaskan
överklagasfår398 kap.iserna

överklagande-särskildhos en
nämnd.

ordförandebestâravNämnden en
ord-Förledamöter.andraoch sju

ledamöternaandraoch deföranden
0rd-skall det finnas ersättare.
skalldennesföranden och ersättare

doma-ordinarieeller ha varitvara
skallledamöternade övrigaAvre.

särskildtvå hajurister;tre vara
förhållandenstuderandesinsikt i

sakkunskapsärskildoch två ha om
ochLedamöterutbildningsväsendet.

regeringenförordnasersättare av
tid.för viss

anledningmedbeslutNämndens
fåröverklagande dit inteettav

överklagas.

7 1993:220.lydelseSenaste



OU 1996:90 285Författningsförslag

ÄldreDenna lag träder i kraft den l januari 1998. föreskrifter gäller
ombstudiestödfortfarande frågai tid före ikraftträdandet. Desom avser

äldre bestämmelserna i 8 kap. 11 § skall fortfarande gälla beträffande
sådana studielån har beviljats enligt 4 kap. 2 § i dess äldre lydelse.som

En studerande före den 1 januari påbörjat1998 utbildning ochsom
uppburit studiemedel har uppbärarätt studiemedel för slutföraatt att
studierna enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 8 hinderutan av
bestämmelsema i 4 kap. 7-9 §§ i dess lydelse. Studiemedel får docknya
inte uppbäras för längre tid till och utgångenmedän december 1999.av

En studerande före den januaril 1998 påbörjat utbildning ochsom
uppburit fårstudiestöd uppbära studiemedel för slutföra studiernaatt
enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 9 § och 7 kap. 5 § andra stycket,

hinder 4 kap. 10 § i dess lydelse. fårStudiemedelutan dock inteav nya
uppbäras för längre tid till och utgångenmedän december 1999.av

En studerande före den 1 januari påbörjat1998 utbildning ochsom
uppburit studiestöd har hinderrätt 4 kap. 23 § i dessatt, utan av nya
lydelse, uppbära studiemedel i form studielån för slutföra studierna,attav
dock längst till utgångenoch med december 1999.av

En studerande före den januari1 1998 påbörjat utbildning ochsom
uppburit särskilt vuxenstudiestöd enligt de upphävda bestämmelserna i 7
kap. har sådantuppbärarätt vuxenstudiestöd under den tid denatt som
studerande kan behöva för slutföra studierna, dock längst till ochattanses

utgångenmed december sådant1999. I fall skall bestämmelserna i detav
upphävda 7 kap. fortfarande tillämpas.

Den återbetalar studiestöd såvältid före eftersom som avser som
ikraftträdandet kan begära återbetalningen kalenderårsvis skall sarnord-att

ÄldreSamordningen skall ske enligt följande. föreskrifter ned-nas. om
sättning avgift årsbeloppeller skall inte tillämpas. Det sammanlagdaav
återbetalningsbeloppet skall inte överstiga fem återbetal-denprocent av
ningsskyldiges sammanräknade inkomst tjänst, näringsverksamhet ochav
kapital enligt den taxeringen. Detta skall gälla under de första tiosenaste
återbetalningsåren, dock längst till och med årdet under vilket åter-den
betalningsskyldige fyller år.35 Därefter skall andelen inkomstenav vara

Som taxering gäller beslutet taxering i första instans.procent. Detsex om
sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första påhand studiestöd

tid före ikraftträdandet.som avser
När det sådanagäller återbetalningsskyldiga under det inkomstårsom

den taxeringen bosatta utomlands eller fårsenaste sjömänavser var var
regeringen föreskriva samordningen i stället skall ske enligtatt andra
bestämmelser.

Bestämmelsen i 9 kap. 8 § tillämpas på beslut har meddelats eftersom 21
ikraftträdandet.



1996:91SOU286 Författningsförslag

2 Förslag till
Lag 1983:1030upphävande lagen särskiltom av om
vuxenstudiestöd för arbetslösa

Härigenom föreskrivs lagen 1983: 1030 särskilt vuxenstudiestödatt om
utgångenför arbetslösa skall vid år stude-upphöra gälla 1997. Enatt av

påbörjatrande före denna tidpunkt utbildning och uppburit särskiltsom
för har sådant vuxenstudiestödvuxenstudiestöd arbetslösa uppbärarätt att

under tid studerande kan behöva för slutföra studi-den den attsom anses
sådant fortfarandeI fall skall bestämmelserna i den upphävda lagenema.

tillämpas.
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Kommittedirektiv WW
89

Översyn studiestödssystemet Dir.av
1994:148

Beslut vid regeringssammanträde den 22 1994december

Sammanfattning uppdragetav

En parlamentariskt kommitté tillkallas med uppdragsammansatt
studiestödssystemet.reformeringdra riktlinjer föratt upp en av

Kommittén övergripandeskall studiestö-göra översynen av
dets funktion effekter föränd-och behovenövervägasamt av

utifrånringar helhetsperspektiv. Studiestödets betydelse närett
det gäller motverka social snedrekrytering till utbildningatt

Ävenjämställdhetsaspekterskall särskilt uppmärksammas. skall
beaktas.

Kommittén framförskall allt
sammanhålletför studie-utreda förutsättningarna ett mer-

bådestödssystem, innefattar stödformer inom Utbildnings-som
område.departementets och Arbetsmarknadsdepartementets

årStudiehjälpen, dvs. studiestödet för studerande under 20 i
gymnasieskolan och gymnasial utbildning, skall däremotannan
inte behandlas,

frågan bidragsnivåerbelysa och inomtotalbeloppom ramen-
sådant sammanhålletför studiestöd,ett

lånesystemet återbetalningsvillkoren,ochöverse-
fråganförturmed behandla uppräkning bidragsdelenom av-

studiemedleni med hänsyn till studier finansieras medatt som
studiemedel bli pensionsgrundande i det reformeradeavses
pensionssystemet.

Uppdraget skall slutfört den 1996.l aprilsenastvara



1996:90SOU288 Bilaga A

2

pågåendeTidigare och utredningsarbete

Generationsutredningen har i sitt betänkande Tillvarons trösklar
SOU 1994:77 berört det framtida studiestödet. Betänkandet är
föremål för remissbehandling.

Betänkandet Ursprung och utbildning SOU 1993:85 och
övergång tilldelbetänkandet Social bakgrund studiestöd och-

har lämnats Utredningenhögre studier SOU l992: 122 omav
sociala snedrekryteringen till högre studier.den

betänkande Reformeratlämnade i sittPensionsarbets gruppen
förslag tillblandpensionssystem SOU 1994:20 annat pen-

reformeringen pensions-Riktlinjer försionsrätt vid studier. av
i enlighet medriksdagendärefter godkäntsharsystemet av

beredning-fortsatta993/942250. I denpropositionregeringens
tillkallade s.k.regeringenfrågor medverkar dendessa avaven

Genomförandegruppen.
område har parla-ArbetsmarknadsdepartementetsInom en
arbetsmarknadspoliti-i uppdragmentarisk kommitté överatt se

dir.avgränsningochinriktningomfattning,kens roll,
gränsdragningenbehandlablandskall1993:132. Den annat

utbildningspolitiken.ocharbetsmarknadspolitikenmellan

utvecklarUtbildning

inneboendemänniskorsutvecklarfrigör ochUtbildning resurser.
rikarelevamöjlighetochkvinnor man ettUtbildning attger

ökarsamhällsliv. Denarbetsliv ochpåverkaochfriare livoch
föreningslivochkulturdel i samtaktivförutsättningarna att ta

ställning.kritisktochsjälvständigt la
måstevärdelikamänniskorsallahävdarsamhälleVarje som

Utbildningutbildningsfrågorna intresse.stort sam-ägna som
rättviseskapandenågoterbjuder kan änhället annat vara enmer
nivåer utformasallautbildningdockförutsätterkraft. Det att

livslångt lärande.tillså stimulerardenatt
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landetsbetydelse föravgörandeockså heltharUtbildning en
därmedochtillväxtekonomiskaochkonkurrenskraftframtida

krä-välfärdssamhället. Dettavåra möjligheter värnaför att om
ratio-användssatsadeförsäkrar att resurseratt omossver

effektivt.nellt och
arbets-ochutbildningreguljärmellanskiljertraditionAv

överlapparverksamheterMålen för dessamarknadsutbildning.
utbildningall ärför attGemensamtvarandra.delvisemellertid

med-hoskunskapenochhöja kompetensentillden syftar att
individensstärkaochutvecklaocksådärmedochborgarna

samhällsgemenskapen.ocharbetslivetbådemöjligheter i
tillsyftarvuxenutbildningen attsamhällsstöddaDen

förverkadärigenomochutbildningsklyftornaöverbrygga-
rättvisa,socialochökad jämlikhet

med-granska ochförstå,.kritisktförmågadeöka attvuxnas-
bidradärigenomliv ochpolitisktochsocialtkulturellt,verka i

utveckling,samhälletsdemokratiskatill det
tillmedverkaarbetsuppgifter,varierandeförutbilda vuxna- ochsysselsättningfulltillbidraochförändringarbetslivets

samhälletiframsteg samtutveckling ochfrämjadärigenom
vidgadeönskemålindividuella stu-detillgodose omvuxnas-

kom-tillfälledemoch attutbildningsmöjligheter attdie- och ge
ungdomsutbildningen.plettera

harbyggtssuccessivtUngdomsskolan utmedtaktI att
vuxengenerationemaochungdoms-mellanutbildningsklyftorna

år har25-64åldernimänniskormiljoner2,8 envuxit. Nästan
gymnasieutbildning ärdenutbildning enän nukortare som

förRisken att storaärungdomar. grupperstorrättighet för
finnsintedetarbetsmarknaden,frånslåskommer omutatt

vuxenutbildning.tillmöjlighetergoda
utbild-efterkortgymnasieskolanårskull iiAndelen somen

ilägreutbildningeftergymnasial ärtillgår vidarenin°gens slut
angelägetindustriländer. Det är attandradeliSverige än en

vidgafrågadetDels attväsentligt. ärandel ökardenna om
såochbåde attblandrekryteringsbasen genomvuxnayngre

möjlig-gymnasieutbildningfårmöjligtmånga gersomensom
rekryte-fråga förbättradetdels attstudier, ärtill högrehet om

IO 16-0356
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från i samhället till högre utbildning. Interingen alla grupper
från yrkesförbe-öka rekryteringen deminst viktigt detär att

Redan dessa skäl finns detgymnasieutbildningarna.redande av
utbildningsnedrekryteringen tillden socialaanledning ägnaatt

sneda rekryte-Därtill denkommersärskild uppmärksamhet. att
itill skiktningarupphovorättvisasocialringen är gersomen

minskar deoacceptabla. Dessutomheltsamhället är ung-som
under degymnasieskolan i storlekdomskullar lämnarsom

rekryteringökadOckså skälet krävsåren. detnärmaste enav
från vuxenutbildningen.

mllStudiestödets

framstå pålitligtmåstestudier övertilloffentligas stödDet som
för-snabba ocholyckligt tätasynnerligentiden. Det omvore
på-aldriguppskjutna ellertillleddestudiestödetiändringar

osäkerhetengrundstudierbörjade systemetsomav
utbildningspoli-administrativa ochbådesikt.verkningar Av

råder breddetangelägetsålundaskäl dettiska är att upp-en
uppbyggnad.studiestödetsslutning kring

därförutbildningspolitiken. Det ärdelStudiestödet är aven
skerstudiestödssystemetiförändringareventuellaviktigt att

utbildnings-inomutvecklingsbehovenutifrån bedömning aven
ekonomiskadenskallStudiestödet utgöraområdet helhet.som

genomförastuderandeför demöjligtdet attgrund görsom
stödetDärigenom kanmöjligt.så välochsnabbtstudierna som

detMenutbildningsorganisationen.effektivitet itill ökadbidra
sådan utformningfårövrigtistudiestödetockså viktigtär att en

målen förövergripandedebidrar till ut-verksamtdet attatt
fyller intestudiestödsplittradenås. Dagensbildningspolitiken

strategisamladBristenfunktion.dennafullt om-ut en
insattautnyttjandeeffektivtrådet motverkathar resurser.ett av

i vis-högskoleområdet studerandeharochuniversitets-Inom
Devuxenstudiestöd svux.särskilttillutbildningar rätt somsa

falli vissautbildningsbidragj ocherbjudasarbetslösa kanär
hög-för kortarearbetslösa svuxaförvuxenstudiestödsärskilt
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Även socialförsäkringsom-inomersättningarskoleutbildningar.
finansierar ieller livränta,rehabiliteringsersättningrådet, t.ex.
vuxenutbild-framför allt idetstudier. Menvissa fall högre är

gymnasieskolenivå före-ochbåde grundskole-ning, som
delvisskapar problem. Definansieringsformerkomsten olikaav

medtill människormotstridiga signalerparallella systemen ger
förhållanden. Följden kan blijämförbaralikartad bakgrund och

betingade. inteekonomiskt Detblir ärutbildningvalenatt av
fåroch stöd deutbildningbehovharsäkert de störstatt avsom

stödeninformationenHärtill kommerförmånerna.bästa att om
onödigt kostsam.tungrodd ochblirförsvåras. Administrationen

ledakunnafråga studiestöd böriinsatserSamordnade om
effektivitet. Enförbättradochmåluppfyllelseökad ut-till en

därförsammanhållet studiestödssystem ärveckling inot ett mer
allasådant i principstöd kanförangelägen. Inom ettramen

stimulansåtgärdersamtidigtstudier möjliggöras,slag somav
utbild-vissa ieller tillutbildningartill angelägnakan riktas

ändradeellerbehovNärningshänseende eftersatta nyagrupper.
förutsättningar tidenstimulansinslagen ändrasuppstår kan över

beslut.politiskagenom

Uppdraget

.studieslödssystemscunmaizhcilletEtt mer

studiestöd förtillhandahåller olika formeroffentligadetAtt av
långundernivå kritiseratsharutbildningari sammavuxna

fråga.dennalösningfinnaangelägettid. Det är att en
förutsättningarna förutredaskallKommittén ett mer sam-

stödformerinnefattarstudiefinansieringssysteinmanhållet som
Arbetsmarknadsde-ochbåde Utbildningsdepartementetsinom

samrådafrågorskall i dessaområde. Kommitténpartementets
ArbetsmarknadsdeparteinentetUtredningen inommed ar-om

inriktning ochomfattning, avgräns-roll,betsmarknadspolitikens
ochtrygghetssystemmed andraSamspelet1993: l 32.ning dir.

studiestödetdvs.Studiehjälpen,också beaktas.skallstödformer
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för årstuderande under 20 i gymnasieskolan och annan gym-
nasial utbildning skall däremot inte behandlas kommittén.av

Enligt socialförsäkringsutskottets riksdagen godkända ut-av
talande bet. l993/94:SfU25, rskr. l993/94z438 i anledning av

förändringarproposition l993/94:l56 Vissa i studiestödssyste-
studiestödsutredningen med förtur behandla de problembörmet
många upphovolika formerna vuxenstudiestödde gersom av

månganuvarande situationen söker studerandetill. l den änmer
ocksåmånga stödformönskar bytastudiestöd samtidigt ochett

gång. innebär starkt ökad arbetsbe-utbildningens Detunder en
i formCentrala studiestödsnämnden,lastning, främst för av

myndigheter,kontakter med berördaändringar och upprepade
problemzirbetslöshetskassor. Dettautbildningsanordnare och

utbild-slopariksdagens beslutdelvisminskar dock attgenom
bet.l994/95:FiUl,lånedel 1994/95225,medningsbidrag prop.

stödsystemenolikaenskilde kan deFör denrskr. l994/95zl45.
också rättsför-innebärafinansieringenosäkerhetförutom om

luster.
utskottsutlåtandet särskilt behovetnämnsI samman-av en

och detvuxenstttdiestödet svuxsärskildaläggning detav
Kommitténarbetslösaför svuxa.vuxenstudiestödetsärskilda

stöd. Enmellan dessasamordningenförturskall med överse
kortförenklingaråstadkommautgångspunkt härbör attvara

sådan tidiskall läggasförslagsikt. litriktningeit luör attattvara
juli 1995.kraft den lträda ibestämmelser kanändrade

denskrivelsehar iCSNstudiestödsnämndenCentrala en
förstudiestödsamordnattillförslaglämnataugusti 1994ll ett

kommittén.tillöverlämnaskommerSkrivelsen attvuxna.

Niv1if&#39;ig&#39;

studerandeför dentillräckligNivån studiestödet bör attvara
förhållan-acceptablaheltid understudierbedrivakunnaskall

studiemedelsområdetgjorts inomundersökningarDeden. som
frånavhåller någonnivån knappastnuvarandeden attvisar att
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Från stället befara-rekryteringssynpunkt i denbörja studera. är
höga det problemet.de skuldsättningen största

undersöka förutsätt-huvuduppgift för kommitténEn är att
förkonstruktion studiestödet inomningarna för ramenavnyen

följandesammanhållet bör bl.a. kompo-I analysensystem.ett
övervägas.nenter

schablonbeloppskulle kunnai utgörasBasen ettsystemet av
schablonbelopp kanbasbeloppet. Dettarelaterat tillärsom

ytterligare kompo-högskolestuderande. Enstödnivån förutgöra
prioriterade studier.vissatilläggsbelopp förkan ettnent vara

viainkomst,till tidigarerelateratkanTilläggsbeloppet t.ex.vara
arbetslöshetsförsäkringen.idagpenningen

bidra-stimulanseffektenfråga storlekbidragets ärI samtom
be-avgörandeskuldsättningenhållafunktion attgets avnere

ocksåemellertidStudiestödet börstuderande.allatydelse för
anledningfinns därför prövarättvisa. Detbidra till social att om

funktionsinså fyllerdet bättreutformasstödet kan attatt un-
påtaglig försörj-harlågutbildade och demderlätta för ensom

studierönskvärthärbedriva studier. Detningsbörda är attatt
också anledningfinnsgrundskolenivå särskilt. Detprioriteras att

nivå börgymnasialkärnämnenstudier i vissapröva om
studierandrautsträckningsubventioneras i högre än gym-

Ävenhögskolenivå. andraförnivå studier ut-nasial eller
subventioner,särskildabehovdet finnas t.ex.bildningar kan av

års yrkes-antalhar kravhögskoleutbildningarför ettsom
antagning.verksamhet för

inte börsamordningförkommitténfallI det attstannar en
fråganändåkommitténskall prövafulltgenomföras ut, om

område.respektive Avgräns-bidragsnivåer inomtotalnivåer och
skall klargöras.målgruppernaningen av

studierförPensionsrätt

allmännaReformering det1993/942250propositionI pen-av
framtidenpensionsrätt iföreslog regeringensionssystemet att

studiemedels-omfattasstudiertillgodoräknas förskall avsom
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Vilken teknisk modellsystemet. skulle användas för till-som
godoräknande pensionsrätt skulle emellertid underövervägasav
den fortsatta beredningen. Vidare föreslogs reglernaatt om
intjänande pensionsrätt vid studier skulle verkan fr.o.m.av
år l995. Riksdagen biträdde regeringens förslag bet.
l99394;SfU24, rskr. l993l94z439. Riksdagen anförde vidare i
sitt beslut den i propositionen nivånföreslagna vad gälleratt
pensionsrätt för studier väl avvägd.var

Utgångspunkten skall studier finansieras medattvara som
studiemedel pensionsgrundandegörs bidragsdelen iattgenom
likhet med andra pensionsgrundande sociala ersättningar skall
skattläggas. Det innebär bidraget bör räknas medatt ettupp
belopp skatteavdraget.motsvararsom

föreslåKommittén skall för uppräkningenprocentsatsen av
bidraget. Därvid skall kommittén fribelopps- ochöverväga om
avtrappningsreglerna i studiemedelssystemet bör ändras för att
mildra marginaleffekternzi vid skattläggning. Hänsyn skallen
också påverkan. Utgångspunktentill grundavdragets skalltas

kostnader för höjningen studiebidraget föratt statensvara av
studerandekollektivet helhet skall ökademotsvarassom av

påverkasskatteintäkter inkomstförhållandena såoch liteatt som
förhållandemöjligt i situation med obeskattadetill nuvarande

bidrag.
år innanFör 1995 eventuellt ytterligare tid studiebidra-och

blir beskattat skall tillgodoräknas basispensionsrättenget av
utifråns.k. pensionsgrundande beräknas det tillbelopp,ett som

den studerande utbetalade obeskaltade studiebidraget uppräknat
sådantmed schablon. Kommittén skall beräkna pensions-etten

grundande belopp.
ingår fråganI den fortsatta beredningen pensionssystemetav

finansieringen reformen, ske delvis i formom som avsesav av
iallmän egenavgift. Kommittén skall sina övervägandenen

beakta de ställningstaganden i det avseendet. Vidaregörssom
förmånssys-skall kommittén beakta den pensionsrätt ettatt som
förmånssys-också påverkartill kostnaderna förupphovtem ger

temet.
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Frågorna pensionsrätt vid studier skall behandlasrörsom
med förtur kommittén.av

lnkomstprövnirzgeri

får heltidsstuderande utnyttjar studiemedelNormalt haen som
000 innan reduceringbruttoinkomst cirka 53 kronoren av

uppgår tillstödet börjar. inkomsten omkring 170 000 kro-När
diskussionen inkomstprövning-upphör till stöd. Irättennor om

Åtvå sidan reglernahar främst aspekter berörts. ena ansesen
från arbetsinsatser minskaenskildehindra den att genom egna

bättra sin ekonomi isin framtida skuldbörda eller stör-egen
Å studier heltidandra sidan förutsättsallmänhet. attsta

fribelopp kan leda tillheltidsinsats. Ettkräver generöst atten
utsträckning, vilket kanförvärvsarbetar iden studerande större

Kommittén börstudietiden förlängs.leda till prövaatt om en
inkomstprövningsreglemaskärpning liberaliseringeller en av

utgångspunkt förmed i motivenbör aktualiseras, dels nuvaran-
studiebidraget i studiemed-bakgrundde regler, dels mot attav

samordningOm kommittén förordarbeskattat.len bli enavses
fråganmåste givetvisoch vuxenstudiestödstudiemedel ana-av

också från förutsättningar.lyseras dessa
inkomstprövningen medför börstödetDe reduceringar i som

påverka Kommittén skallsubventionen.statligaden pröva om
lånbidragproportionellt mellan ochreduceringarna bör ske

bidragsdelen.eller första handi mot

.studiestödtilltid förLängsta rätt

år förstudiestöd kan beviljastid för vilkenDen längsta är tre
gymnasieskolenivå. förStudiemedelochstudier grundskole-

år.högskolenivå för Stödbeviljas högstkanstudier sex
finns särskilda skäl.terminer detunder ytterligare kan ges om

bådestudier grundskolel-studiemedel förDen uppbärsom
högskolenivå alltså få studiemedelgymnasieskolenivå kanoch
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år,under nio någon prövning särskilda skäl behöverutan att av
Det inte uteslutet reglerna kan bidragöras. är till riskenatt att

Förför orimliga studieskulder ökar. minska risken kan tidenatt
under vilken studiestöd normalt beviljas behöva begränsas. Vid
prövningen fråga utgå fråndenna skall kommittén stude-attav

grundskolenivå sårande habör till studiestöd längerätt
nivåstudier denna bedöms meningsfulla.

Deltidssrudier distansoch studier på

litet antal söker studiestödDet jämförelsevisär ett personer som
förvärvsarbetar ochför deltidstudier. Flertalet deltidsstuderande

Kommittén skall utvärdera effek-bedriver studierna fritiden.
det finns behovdeltidsstudiestödet och övervägaterna avomav

Även utbudet distansundervisningökandeförändringar. det av
bör hanivåer Studiefinansieringssystemetalla intresse.är av

också frågai distansut-verkanrekryteringsfrämjande omen
avgränsnings- ochskall dockbildning. sammanhangetI även

kontrollfrågor prövas.

Å ldersgrzüzser

årstudiemedel och föråldersgränsen till 45för ärDen rättövre
skäl kanår. finns särskildaOm dettill och 50rätt svuxasvux

år.respektive 50äldre 45tilldock stöd beviljas den änärsom
Enfinns ingen formellarbetsmarknadsutbildningen gräns.övreI
såiåldergränsen skall höjas ochfråga sammanhangeti är om

vissagenerellt eller för enbartgällautvidgningen skallfall om
också ökade riskerna fördestudier. Därvid börangelägna ute-

sig vid högrestuderande skuldsätteråterbetalning debliven om
Även åldersgränser-in. de nedreåldrar för närvarandeän vägas

studiestöd.formerolikavarierar betydligt mellan avna
åldersgränsema i de olika stödsyste-Kommittén skall överse

ändamålsenliga och lämna förslagdeoch äröverväga ommen
föranleder.sådanatill ändringar översynensom
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St:zdieresitiltalpiiivningen

Den första gången tillantas högskoleutbildningsom fåren
normalt studiemedel för hela det kommande året. Därefter görs

prövning uppnådda studieresultat innanen fortsatta studie-av
medel beviljzns. För många högskoleutbildningar studiere-anses
sultaten tillräckliga 30 poäng 40 har klarats under detom av av
gångna året. Kravet 30 harpoäng säkerligen bidragit till en
snabbare genomströmning i högskolan, kan också fåtthamen
till effekt del studerande nöjt sig nåatt med detta lägreen att
poängantal.

Kommittén skall utreda samspelet i detta hänseende mellan
studiestödsbeviljningen och utbildningsverksamheten samt

såipröva och fall i vilken utsträckning, kraven studiere-om,
sultat bör skärpas. Den lösning i denna fråga redovisats isom
proposition l993/94:l56 Vissa förändringar i studiestödssyste-

kan här alternativ.met utgöra ett

Studi estözlsiizl

Studiestöd lämnas sådanför läsårdel under vilken den stu-av
derande bedriver studier. När det gäller studiemedel beaktas
endast hela, sammanhängande perioder IS dagar för heltids-om
studerande och 30 dagar för deltidsstuderande under kalen-ett
derhalvår. Vuxenstudiestöd lämnas för varje kalenderdag under
studietiden. Utbildningsbidrag betalas för varje vardagut som
studier bedrivs.

Begreppet läsår förekommer inte längre i högskoleförord-
ningen 1993: 100. Studieomfattningen i stället enligt ettanges

därpoängsystem, varje poäng heltidsstudier undermotsvarar en
eftergymnasialavecka. För andra utbildningar och för utbild-

ningar nivågymnasial utom komvux undervisningenär
läsårsindelad.normalt

Kommittén skall studiestödsbestämmelsemaöver i dessase
avseenden. En fråga i sammanhanget beräkningär studie-av
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sommaruni-i kurser vid det s.k.stöd för studerande deltarsom
versitetet.

ålcIIfl/IliIlg.&#39;&#39;iH/(uldsálnzingeit ochSk aren

studerandeförmånliga för deStudielånen allmäntiir sett
räntenivån,lägrebanklån grund denfrämstmed vanliga av

inbyggdaavbetalningstiden och deden normalt längre trygg-
årunder ärproblemhetsreglema. Ett accentuerats senaresom

studerande,flertaletdetblandskuldsättningenökandeden stora
inträffade iräntekostnadernaökningdenbl.a. somavgenom
studieskul-Vid högaskattesystemet.omläggningenmedoch av

året upplupnaunderdeninbetalningarnaintenormalttäckerder
riskerarStatenskulden växer. attinnebärvilketräntan, att

framtiden,skuldavskrivning iförkostnaderåsamkas sam-stora
försva-rekryteringseffekt riskerarstudiemedlens atttidigt som

motviljandärinkomstsvaga motblandsärskilt gruppergas,
skuldsättning störst.är

till-föreslå regler förändradekommittén kommerOm att
skuldsätt-förbetydelsefår givetvisdessastudiestöddelning av

kostnader församhälletsenskildes ochdärmed denningen och
förändring-vilkautredaskall därutöverKommitténstudielånen.

proble-nuvarandedeförinföraslånesystemet böri attsomar
delvis.ellerheltundanröjasskallmen

enskildesdenochlånevillkorenangelägetDet ansvarär att
lånbörUtgångspunktenlån tydliga. attblirför varaupptagna

alterna-årlig avgift kanhöjdåterbetalas. En ettskallalltid vara
återbetalningsskyldig-differentieradliksomtiv överväga,att en

Kommitténlåntagarens inkomst.beroendehet i stegett par
innebärakanalternativandraaktualiserakunnabör även som

annuiteter.i formåterbetalningåterbetalning,snabbare t.ex. av
i fram-kostnader förökadeförrisken statenminskasyfteI att
tillåldersgräns förhöjd rättbehovettiden bör av-även cnav

studieskuld prövas.skrivning av
Återbetalningssystemet kost-sinaprincip bäraibör egna

målinrik-ochtydligaböriSubventionernanader. systemet vara
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tade. Räntan skall i princip spegla den fulla kostnaden för sta-
upplåning. Metoden i det årsräntantens nuvarande systemet att

baseras genomsnittliga upplåningsränta under före-statens
gående treårsperiod bör I nulägetomprövas. redovisas i stats-
budgeten Centrala studiestödsnämndens ränteutgifterför utestå-

lånende låntagarnainklusive påförda, kapitaliserade räntor som
subvention. frågaDenna bör över.en ses
Kommittén skall lämna förslag till principer för upplåning

och räntesättning. Kommittén skall utformaäven modell fören
redovisning verkliga lånekostnader. Behandlingenstatensav av
frågan hänger också med utvecklingen systemetsamman av
med s.k. bruttobudgetering utgifter.statensav

ndraA frågor

Kommittén skall förhållandetanalysera mellan studiestödet och
olika stödformer till jimktimzshindzzzde. En prövning bör skeav

olika funktionshinder medför särskilda behov för kunnaom att
påbörja och fullfölja studier. Kommittén bör överväga dessaom
behov skall tillgodoses inom för studiestödssystemet ellerramen
inom frågorandra l dessa samrådabör kommittén medsystem.
Sjuk- och arbetsskadeförsäkringen S 1993:07.

Studiestödets betydelse jänz.vtälldhetsperxpektiv skallettur
belysas. Regeringen har den 10 november 1994 utfärdat direktiv
till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

framhållitsSom föregåendei det finns det behovstora av
återkommande utbildning fråga bådehos arbetskraften i om
yrkeskunnande och förstärkt grundutbildning. Samtidigt finnsen

svårighetertecken det gäller rekryteringen, främstnärstora
bland korttidsutbildade. Kommittén skall behovetöverväga av
säinvkiida rekryterirzgsirzszmseri syfte stimulera ungdomar ochatt

så föreslåtill utbildning sådanoch i fall hur verksam-vuxna en
het bör organiseras den böroch hur samordnas med andra

sådanaliknande insatser, initieras kommuner ocht.ex. som av
utbildningsanordnare. ocksåI dessa överväganden skall ingå att
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de stödformer finns idagöver för studier mindrese som av
omfattning.

Enligt nuvarande fårbestämmelser beslut Centrala studie-av
stödsnämnden CSN i ärenden tilldelning studiestödrörsom av
inte överklagas. Däremot kan den studerande begära beslutetatt

i Det innebär i praktiken beslut fattatsomprövas. att ett som
nivåregional kan myndigheten centralt. CSN:somprövas av

återbetalning studielånbeslut i fårärenden överklagasom av
hos allmän förvaltningsdomstol. Kommittén skall utreda denom

till vidgadnuvarande ordningen med enbart omprövning irätt
fråntilldelningsärenden fungerar tillfredsställande rättssäker-

finner ärendenahetssynpunkt. Om kommittén bör kunnaatt
frånkommittén särskild,överklagas skall CSNöverväga om en

fristående behöver inrättas, elleröverklagandenämnd ävenom
sådana till allmän förvaltnings-skall kunna överklagasärenden
domstol.

Kommittén andra frågorbehandlaoförhindrad ävenär att
förhållanden betydelse för studiestö-och bedöms avsom vara

dets utformning.

Samråd

referensgrupp med företrädareKommittén bör till sig knyta en
arbetsmarknadens berördaför studerandegrupper, parter, myn-

ocksåKommittén skallutbildningsanordnare.digheter och sam-
frå-kommittéer ioch andraGenomförandegruppenverka med

uppdraget.kan beröragor som

kommitténs arbeteRamar för

den l april 1996.avslutatUppdraget skall senastvara
direktiv dir. 1994:23regeringensKommittén skall beakta

offent-särskilda utredaretill samtliga kommittéer och prövaatt
följaåtaganden. i tillämpliga delarKommittén skallliga även

särskildatill kommittéer ochdir. l988t43regeringens direktiv
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angåendeutredare beaktande EU-aspekter i utredningsverk-av
samheten dir. regionalpolitiska konsekven-l992:50samt om
ser.

fårFörslagen till kostnadsökningar ellerinte leda för staten
kommunerna. Eventuella förslag medför ökade utgiftersom

områden.skall finansieras omprioriteringar berördainomgenom
fårKommittén finansieringdock inte i sina förslag till omför-

dela till verksamhetmedel anvisade konjunkturskåil ordinarieav
området.inom

februari 1995 komma medKommittén skall före den l5
utredningen.budgetplan beräknade kostnader föröveren

Utbildningsdepartementet
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Kommrttedrrektrv gm
P38

till kommittén förTilläggsdirektiv översyn Dir.

1994:13 1995:157studiestödssystemet Uav

1995regeringssammanträde den 14 decembervidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

denstudiestödssystemet skallKommittén för översyn senastav
förändrad1996 redovisa vilketfebruari29 sätt en

reguljärarbetsmarknadsutbildning ochgränsdragning mellan
studieñnansieringen.anpassningar ifordrarutbildning

Uppdraget

1994decemberregeringens bemyndigande den 22stödMed av
148 tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet1994:dir.

uppdrag drakommitté medparlamentariskt attsammansatten
studiestödssystemet.reformeringriktlinjer för avupp en

dendirektiven avslutatUppdraget skall enligt senastvara
1996.aprill

politik förpropositionen EnRegeringen därefter avlärrmathar
1995/96:25. Ipropo-trygghet och utveckling prop.arbete,

klararelyfter behovetsitionen regeringen fram av en
reguljärarbetsmarknadsutbildning ochgränsdragning mellan

arbetsmarknadsläget.bl.a.utbildning bakgrundmot av
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för kommitténsUtgångspunkten tilläggsuppdrag skall attvara
arbetsmarknadsutbildning i första hand skall ses som en
omställningsutbildning och renodlas yrkesutbildning medansom

utbildning, inklusive gymnasienivån,grundläggande i allt
iskall det reguljäraväsentligt utbildningssystemet. Omges
reguljärmellan utbildning omställnings-skiljelinjen och

kan anpassningarutbildning ändras i studieñnansieringen
behöva göras.

Kommittén skall
studieñnansieringen skall kopplas till individensöverväga om-

arbetslöshet, ålder,t.ex. tidigare utbildningsnivåsituation
utbildningens karaktär t.ex.till nivå, inriktning,eller

vilket studieñnansieringenutreda sätt påverkas gräns-om-
mellan arbetsmarknadsutbildningdragningen och reguljär ut-

bildning förändras det sätt angetts,som
i frågaåtgärder studieñnansieringenredovisa de i såom som-

fall behövaskan samt
förberäkningsunderlag åtgärderna.lämna-

redovisaKommittén skall sitt underlag i berörda delar till
29 februariregeringen den 1996.senast

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Studiestödskommittén Dir.

1994:13U 1996:19

regeringssammanträdeBeslut vid den 19967 mars

Sammanfattning uppdragetav

Studiestödskommittén skall beakta ensamståen-derapporten om
de föräldrarna och bostadsbidragsutredningen i övervägandena

studierhur skall kunna underlättas för dem med för-om stor
sörjningsbörda och hög boendekostnad.

Bakgrund

En interdepartemental arbetsgrupp har haft Socialdepartementets
allsidigt belysauppdrag konsekvenserna förändringar iatt av

transfereringssystemen för ensamstående föräldrars situation.
Arbetsgruppen har slutfört uppdraget och har överlämnat sin

Socialdepartementet.tillrapport
Bostadsbidragsutredningen, överlämnade sitt betänkandesom

SOU 1995:133 till Socialdepartementet i december 1995, har
föreslagit bostadsbidraget slopas för årungdomar under 29att

inte har barn. Samtidigt konstaterar utredningen attsom en sam-
lad bedömning studenternas ekonomiska situation och bo-av
stadskostnademas betydelse bör inom förgöras över-ramen

studiestödssystemet. Möjligheten frånmedel dennaattsynen av
besparing i bostadsbidragssystemet skulle kunna föranvändas
åtgärder i studiestödssystemet aktualiserades.
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kommitté-Regeringen beslutade den 22 december 1994 om
148 för studiestödssystemet.direktiv dir. 1994: översynen av

studiesocialauppgiftKommittén, hela detär överattvars se
trygghetssys-beaktabl.a. samspelet med andraskallsystemet,

ocksåframhålls studiestödetI direktivenstödformer.och atttem
kanstödetsocial rättvisa och det skalltillskall bidra prövas om

underlätta förså bättre fyller funktiondet sinutformas attatt
påtaglig försörjningsbördaharoch demlågutbildade attsom en

Vidare skall studiestödets betydelse jäm-studier.bedriva ettur
ställdhetsperspektiv belysas.

Uppdraget

ensamståen-överlämna debeslutarRegeringen att rapporten om
studiestöds-tillbostadsbidragsutredningenochföräldrarnade

studierhurvidbeaktande övervägandenaförkommittén om
boendekost-och högmed försörjningsbördaockså demför stor

underlättas.skall kunnanad

Utbildningsdepartementet
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studiestödslagen87 och kap.Nuvarande lydelse av
särskilt1983:1030lagen1973:349 samt om

arbetslösaförvuxenstudiestöd

Studiemedel4 kap.

bestämmelserAllmänna

utbild-ochde läroanstalterutgår studerande vidtillStudiemedel§1
bestämmerregeringenningar som

ochläroanstalterdestuderande vidutgår till§ Studiemedel2 även
Studie-1förordnande enligt 3 kap.omfattasutbildningslinjer avsom

frånutgår tidigastdockutbildningslinjesådan läroanstalt ellermedel vid
studerandeårkalenderhalvåret vilket dendet underoch med det andra

årfyller 20

enligtstudiehjälpvilkenden tid förfår beviljas förinteStudiemedel3 §
beviljats.harkap. redanvuxenstudiestöd enligt 7särskiltkap. eller3

vuxenstudiestödsärskiltellerstudiehjälpbeviljasstuderandeOm en
fårstudiemedel,har beviljatsstuderande redanvilken denför tid fören

tid.studiemedlen för dennauppbärastuderande inteden
förtiddenuppbäras förbeviljas ellerfår inte hellerStudiemedel

utbild-ellerarbetsmarknadsutbildningunderutbildningsbidragvilken
följernågotintelämnas,doktoranderningsbidrag för annat avom

meddelar.regeringenbestämmelser som
studerandedentid under vilkenför deninteStudiemedel lämnas

fullgörellertotalförsvarsplikt1994:1809tjänstgör enligt lagen om
yrkesofñcerellertillutbildning reserv-

sådantillstuderandeutgår svensktillStudiemedel4 § samt annan
riket.istuderande bosattärsom

1993:220.Senaste lydelse
2 1993:303.Senaste lydelse
3 1995:480.lydelseSenaste
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Studerande svensk medborgareär har dock till studieme-rättsom
del endast han bosatt sig i riket huvudsakligen i syfte änom annat att
här vinna utbildning.

5 § Studerande har till såvälstudiemedelrätt vid heltidsstudier som
deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om
han bedriver studierna på minst halvtid.

Närmare föreskrifter omfattningen de studier kan rättom av som ge
till studiemedel meddelas regeringen eller den myndighetav som rege-

bestämmerringen

6 § Till studerande, i 1 § och tidigare varit inskrivensom avses som
vid läroanstalt eller utbildning omfattas förordnande enligtsom av
utgår studiemedel föregående prövning hans lämplighet förutan av
studierna.

Till studerande utgåri l § studiemedel endastannan som avses om
det med hänsyn till de resultat han har uppnått måstesom anses sanno-
likt, han kommer slutföra studierna inom normal tid.att Vid dennaatt
bedömning skall hänsyn förhållandentill personlig kantas naturav som

ha inverkat studieresultaten.antas
Har studiemedel vid och tillfälle beviljats för längre tidett änsamma
år, skall beslutet det sådanvidett omprövas, bedömningom en som

i andra stycket därefter har blivit sannolikt den studerande inteavses att
kommer slutföra studierna inom normal tid.att

Närmare föreskrifter för tillämpningen andra och tredje styckenaav
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-av som
mer

7 § Till studerande, i 2 § och tidigare varit inskrivensom avses som
vid läroanstalt eller utbildning omfattas förordnande enligt 1 §som av
eller 3 kap. utgår1 studiemedel föregående prövning hansutan av
lämplighet för studierna.

sådanInom för utbildning vid gymnasieskolan omfattasramen som
förordnande enligt kap. utgår3 §1 studiemedel alltid prövningav utan

i första stycket.som avses
Till studerande utgåri 2 § studiemedel endastannan som avses om

han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning
skall skälig hänsyn förhållandentill personlig kantagas naturav som

4 Senaste lydelse 1987:303.
5 Senaste lydelse 1993:220.
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studieresultaten.inverkathaantagas
tidlängrebeviljats för äntillfälleochstudiemedel vidHar ett samma

bedömningsådanviddetår, beslutetskall omprövas, somett enom
intestuderandesannolikt denblivithardäreftertredje stycketi attavses

normal takt.istudierbedriver sina
styckenafjärdeochtredjetillämpningenföreskrifter förNärmare av
bestäm-regeringenmyndigheteller denregeringenmeddelas somav

mer.°

1984:122.lagupphävts§ har7 genoma

erhållit studie-i 1 §sådana studierförstuderande8 § Har avsessomen
sammanlagtunderenligt kap.vuxenstudiestöd 7särskiltmedel eller

endastsådana studierytterligareförutgår studiemedelår,minst omsex
skäl.särskildafinnsdet

erhållit studie-§i 2sådana studierförstuderandeHar som avsesen
sammanlagtunderenligt kap.vuxenstudiestöd 7särskiltmedel eller

endastsådana studierytterligarestudiemedel förår, utgårminst omtre
skäl.7särskildadet finns

underkalenderhalvår infallerutgåfår senastförStudiemedel§9 som
utgå förfårår. Studiemedel45 ävenfyllerår då studerandedet den

skäl föreligger.särskildakalenderhalvår, omsenare

stude-läsår vilken denundersådan delutgår förStudiemedel10 § av
studier.bedriverrande

sjukstuderandevilken den ärunderutgår tidförStudiemedel även
28--36 §§.ienligt vad angessom

i andrabestämmelseochstycketförstatillämpningVid avsessomav
undertidsperiodersammanhängande etthela,endastbeaktasstycket

fördagar30ochheltidsstuderandeförkalenderhalvår, 15 dagarom
deltidsstuderande.

läsårskallkapiteldettabestämmelse iVid tillämpning ansesav
myndighetellerregeringenbestämmesdet antal dagaromfatta avsom

underinfalladärvidskallantal dagarDettaregeringen ansesutser.som
myndig-ellerregeringenkalenderhalvår bestämmesdet eller de avsom

regeringenhet utser.som

° 1993:220.lydelseSenaste
7 lydelse 1988:877.Senaste
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11 § Studiemedel beviljas efter ansökan.
Ansökan studiemedel inges inom den tid och i den ordningom som

Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger,
får ansökan sentprövas denäven inkommit förom

Beräkning studiemedelav

12 § har upphävts lag 1975:359.genom

13 § Studiemedel utgår med 9,75 basbeloppet för varje hel,procent av
sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har tillrätt stu-
diemedel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för
deltidsstuderande 30 dagar.

Vad i förstasägs stycket gäller endast inte något följersom annatom
§.°16, 19, 22 eller 25av

14 § När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver
påstudier halvtidän mindre fårheltidän studiemedlens storlekmer men

bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.
Föreskrifter tillämpningen första stycket meddelas regering-om av av
eller den l°myndighet regeringen bestämmer.en som

15 § har upphävts lag 1975:359.genom

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp utgår enligt 13 §en som
första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod 15 dagarom
med artondel den del den studerandes inkomst under kalender-en av av
halvåret överstiger nedan för skilda perioder angivna delarsom av
basbeloppet, nämligen

8 Senaste lydelse 1991:924.
9 Senaste lydelse 1993:220.
° Senaste lydelse 1995:994.
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Del basbeloppetsammanhängandeAntal hela, av
dagar förtidsperioder 15om

utgåstudiemedel skallvilka
-decemberjulijanuari-junikalenderhalvåretunder

155155 procenthögst 2 procent
145145 procent3 procent
125125 procent4 procent
110110 procent5 procent
100100 procent6 procent
9585 procent7 procent
8575 procent8 procent
8565 procent9 procent
7055 procentlägst 10 procent

n

1988:877.lagupphävts17 § har genom

1975:359.laghar upphävts18 § genom

utgår förminskas det belopp ettdeltidsstuderande19 § För somen
sammanhängandehel,för varjestycketkalenderhalvår förstaenligt 13 §

studerandesdel dendenniondelmeddagartidsperiod 30 avavenom
perio-skildaförnedan,kalenderhalvåret överstigerinkomst under som

nämligenbasbeloppet,delarder angivna av

sammanhängandeAntal hela,
för30 dagartidsperioder om

utgåskallvilka studiemedel
Del basbeloppetkalenderhalvåretunder av

180 procent1
1702 procent
1603 procent
1504 procent
140lägst 5 procent

12

1 1990:704.lydelseSenaste
z 1990:704.lydelseSenaste
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må

20 § har upphävts lag 1975:359.genom

21 § Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och
19 §§ räknas påvad halvåretdet kan beräknas belöpa det be-som av
lopp kan förutses bli den studerandes sammanräknade inkomstsom av
tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen kalenderåret.för

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifternärmare tillämpningen första stycket.om av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utom-
lands bosatta och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkning-
en.

22 § Regeringen kan förordna den studerandes inkomst skall beaktasatt
i utsträckning följer 16än och 19 §§.annan som av

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del statenav
eller kommun kan de studiemedel tillkommer honom enligt dettasom
kapitel minskas enligt grunder regeringen fastställer.som

Utgår till förmånerstuderande i form fria Skolmåltider eller friaav
läromedel kan de studiemedel tillkommer honom enligt detta kapi-som
tel fastställer.minskas enligt grunder regeringensom

23 § Vid beräkning enligt 13, 16 och 19 §§ studiemedel tillämpas detav
bas belopp ingångengäller vid den tidsperiod för vilken studie-som av

avsedda.medlen är

24 § studiebidraget 2,71 basbeloppetutgör för varje hel,procent av
sammanhängande tidsperiod 15 dagar för heltidsstuderande ochom om

Är30 dagar för deltidsstuderande. den studerande för denna tidsperiod
enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23 §§ inte berättigad till fullt studiemedel
skall minskningen så andel falla på studiebidraget dettastorav som
bidrag fullt studiemedel.utgör av

ÅterstodenUtgående studiemedel utgöri första hand studiebidrag. utgör
studielån.

25 § En studerande, till följd bestämmelserna i 16, 19 och 21som av
§§ eller bestämmelse i 22 § inte berättigad till studieme-ärsom avses

3 Senaste lydelse 1990:1356.
Senaste lydelse 1982:266.

5 Senaste lydelse 1988:877.
6 Senaste lydelse 1993:220.
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fådel, kan dock studielån,studiemedel i form det finnsextra av om
särskilda skäl.

fårOm det finns särskilda studielånskäl, studiemedel i formextra av
utgå de studiemedelsbelopp följer 16, ochutöver 10, 13, 19 21som av

eller§§ bestämmelse i 22som avses
Närmare föreskrifter för tillämpningen första andra styckenaochav

meddelas regeringen eller den myndighet bestäm-regeringenav som
7mer.

26 § har upphävts lag 1980:282.genom

27 § har upphävts lag 1995:480.genom

Studiemedel under sjukdom

28 § 29--35I §§ bestämmelser studiemedel för tid under vilkenges om
påden studerande grund sjukdom helt oförmögen bedriva sinaär attav

studier.
förståsnämndaI paragrafer med

sjukperiod: påtid under vilken den studerande grund sjukdomav
oavbrutet varit bedriva sinaoförmögen studier,att

kalenderhalvårstudietid: den del under den studerandevilketettav
kalenderhalvåretbedriver skullestudier och den del under vilket hanav

bedrivitha studier han blivit sjuk.om

utgår29 § Studiemedel för sjukperiod infaller tid för vilkenundersom
den studerande har beviljats studiemedel.

kalenderhalvårFör det första under vilket studerande bedriveren
studier utgårberättigar till studiemedel enligt detta kapitel studie-som
medel endast för sjukperiod infaller efter studerande hardet densom
påbörjat studierna.

30 § har upphävts lag 1984:313.genom

31 § För sjukperiod utgårinfaller efter studietidens studie-börjansom
medel endast sådanaden studerande ingett ansökan medel dess-om om
förinnan. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas studie-
medel sådanför sjukperiod.även

7 Senaste lydelse 1988:877.
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T4

sådanför sjukperiodtill studiemedel endast32 § Studerande har rätt
hosden allmänna försäkringskassa,godkäntseller del därav som av

inskriven.vilken den studerande är

bedrivasjukdom helt oförmögengrund33 § Blir studerande attav
försäkringskassan,till den allmännaanmäla dettasina studier skall han

kalenderhalvåret han ansöktför ellerbeviljats studiemedelhan omom
be-Anmälan skall ske enligt deansöka därom.eller närmareattavser

riksförsäkringsverket.meddelasstämmelser avsom

studerande grundförsäkringskassan34 Finner den allmänna§ att av
god-studier, skall kassanbedriva sinasjukdom helt oförmögenär att

följer andra--fjärde styckena.känna sjukperioden, annat avom
får infallerendast tidförsta stycketGodkännande enligt somavse

anmälan ellerOm hinderskett enligt 33efter det anmälan mött mot
sådanförefår tidgodkännandesärskilt skäl föreligger, ävenannat avse

anmälan.
får sjukperiodgodkännaförsäkringskassanDen allmänna vägra att

studerandeeller del därav, denom
styrkaläkareunderlåter på kassan, intygbegäranatt, genom avav

föranledda hindret för studierna,däravsjukdomen och det
medgivande kassan,utlandetsjukperiod tillunder utan avreser

uppsåtligt förhar dömtsådragit vid brott hansig sjukdomen som
kraft,har vunnit lagadom somgenom

underlåtergenomgå undersökning läkare eller4. attvägrar att av
följa föreskrift,läkares

vårdslöshet eller vilsele-lämnar oriktiguppsåtligen eller av grov
förhållande betydelse för tillämp-angåendedande uppgift ärsom av

studiemedel för sjukperiod.bestämmelsernaningen omav
får omständigheternaförsäkringskassanallmänna även,Den om

deneller del därav,sjukperioddet, godkännamotiverar vägra att om
studerande

fått uppdragibesökvägrar att ta emot avperson, somav en
studieförmågan rehabilite-eller behovetförsäkringskassan utredaatt av

ringsåtgärd,
hanvistelseadressunderlåter försäkringskassan sinmeddela näratt

på dentillfälligt adressunder sjukperiod vistas änänannat somannan
kassan.tillangetts

i lydelse 1991:1055.Senaste
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35 § Har studerande beviljats studiemedel grund sjukdomsom av
varit helt oförmögen bedriva studier under 90 dagar i följd elleratt
föreligger särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan,annat
enligt de bestämmelser riksförsäkringsverketnärmare meddelar,som
undersöka skäl föreligger åtgärdvidtaga ägnad för-ärattom attsom
korta sjukdomstiden påeller helt återställaeller delvissätt studie-annat
förmågan.

Finner den allmänna försäkringskassan åtgärd i förstaatt som avses
stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse att
åtgärden vidtages. denVägrar studerande åtgärden,underkasta sigatt
kan kassan besluta godkänna den del sjukpeiioden infalleratt av som
sedan den fåttstuderande underrättelse kassans beslut. I underrättel-om

skall intagas erinran sådant beslut kan meddelas.attsen om

Studiemedel för studier riketutom

36 § Studiemedel fårenligt detta kapitel beviljas för studier riketutom
under de förutsättningar och med de belopp föreskrivs regering-som av

eller den myndighet regeringen bestämmer.en som
Studiemedel kan lämnas för sjukperiodäven i 28 §en som avses

regeringen.enligt de föreskrifter meddelasnärmare som av

Särskilda bestämmelser

37 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden
kassan.uppgift sådan sjukperiod enligt 28 § godkäntsom som av

38 § har upphävts lag 1980:282.genom

39 § har upphävts lag 1980:282.genom

40 § har upphävts lag 1988:877.genom

41 § Studiemedel enligt detta kapitel avrundas till lägre helanärmast
krontal.

9 Senaste lydelse 1995:480.
2° Senaste lydelse 1992:400.
2 Senaste lydelse 1988:877.
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kalenderhalvår tillinte berättigad änunder42 § För den ärett mersom
studielån bortfallerstudiebidrag ochbasbeloppet i rättenfem procent av

studiestöd.sådanttill

han intestudiemedel förverkadtill§ studerandes är43 Den rätt om
kalenderhalvårutgången förfå detutbetalade förebegärt medlenatt av

medlen harstuderande avlider innandenbeviljats ellervilket de har om
betalats ut.

in efterstudiemedel kommerutbetalningOm begäran avomen
får med-kalenderhalvår medlen har beviljats,utgången för vilketdetav

särskilda skäl.finnsbetalas detlen dock ut om

tillfälligbehålla ledighet förstudiemedel vidStuderande har44 § rätt att
närståendevård före-enligt deförvård ledighet närmarebarn och vidav

den myndighetregeringen ellerskrifter meddelas rege-somavsom
bestämmer.ringen

22 lydelse 1988:877.Senaste
23 1988:1469.Senaste lydelse
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7 kap. Särskilt vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroan-
stalter och utbildningar regeringen bestämmer. fårRegeringensom
meddela föreskrifter till särskilträtt vuxenstudiestöd för studerandeom

sådanavid lärarutbildningar till vilka det finns behov förbättraett attav
rekryteringen. sådana fårI föreskrifter frånundantag bestämmel-göras

i 3--5 8 och 14 §§. Regeringen får vidare meddela före-serna a, a
skrifter till särskilträtt vuxenstudiestöd för vissa studerande vidom
vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. sådana föreskrifterI
får frånavvikelsergöras bestämmelserna i 8 och 14 §§ samt,
såvitt studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap.avser
9 föreskrifterna fårI också till avskrivning studielånrätt enligtges av
4 kap. i andra fall i kap.8 9--12än §§.som anges

I 20 § finns bestämmelser verkan studerande harattom av en upp-
burit studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt fårvuxenstudiestöd inte beviljas eller uppbäras för den tid
för vilken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller ut-
bildningsbidrag för doktorander lämnas, någotinte följerannatom av

meddelar.bestämmelser regeringensom

2 § Särskilt vuxenstudiestöd utgåkan till studerande bosatt iärsom
riket.

Studerande svensk medborgare fåkan dockär särskiltsom vuxen-
studiestöd endast han har bosatt sig i riket huvudsakligen i annatom
syfte här vinna utbildning.än att

3 § Särskilt utgåvuxenstudiestöd kan till studerande har för-en som
värvsarbetat under kalenderårminst fyra före kalenderårdet för vilket
vuxenstudiestödet utgå.skall Med förvärvsarbete får jämställas vissa
andra verksamheter. Närmare bestämmelser vilken omfattning för-om
värvsarbetet skall ha haft under kalenderår för få medräknasett att samt

vilka andra verksamheter får jämställas med förvärvsarbete,om som
meddelas regeringen eller myndighet regeringen utser.av som

24Senaste lydelse 1995:480.
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studerandetillvuxenstudiestöd lämnas inteSärskilt4 § som upp-en
stödet.behovekonomisktenbart inte iär av

utgå såväl heltidsstudier minstvidkanvuxenstudiestöd5 § Särskilt om
minst 30kalenderhalvår deltidsstudiervidunder15 dagar ett omsom

dock särskiltkalenderhalvår. deltidsstuderande kanTillunderdagar ett
halvtid.minststudiernautgå han bedriverendastvuxenstudiestöd om

vuxenstudie-till särskiltstuderande hardenbedömande rättVid omav
ifår, studier 1förutom till ävenheltidsstudierstöd för avsessom

invandrare.svenskundervisning förstudier inomhänsyn tilltas
kalenderhalvårutgå infallerfår förvuxenstudiestödSärskilt som

år. vuxenstudie-fyller 50 Särskiltår då studerandedenunder detsenast
kalenderhalvår, skäl före-särskildafår utgå förstöd även omsenare

ligger.
på6--8 §§kap.vuxenstudiestöd tillämpas 4fråga särskiltI om

motsvarande sätt.
kande studieromfattningen rättföreskrifterNärmare gesomavom
myndigheteller denmeddelas regeringenvuxenstudiestödtill särskilt av

bestämmer.regeringensom

sådanunderutgår kalenderdagför varjevuxenstudiestöd5 Särskilt§a
studier.studerande bedriverläsår vilket dendel underav

föri §utgår bestämmelserna 17enligt ävenvuxenstudiestödSärskilt
sjuk.studerandevilken den ärtid under

föruppehåll studiernautgår ividdessutomvuxenstudiestödSärskilt
regeringenmeddelasbestämmelserjulferie enligt de närmare avsom

utgårsådan julferieUnderbestämmer.regeringenmyndigheteller som
kalenderdagförbeloppvuxenstudiestödet medsärskildadet somsamma

studietiden.under

inAnsökanefter ansökan.beviljasvuxenstudiestödSärskilt6 § ges
ellerregeringenbestämmesordningtid och i deninom den som av

fårskäl föreligger,särskildaOmregeringenmyndighet utser. an-som
kommit in fördensökan sent.prövas även om

kalenderhalvårtvå ifår för högstbeviljasvuxenstudiestödSärskilt
sänder.

25 1995:480.lydelseSenaste
26 lydelse 1992:400.Senaste
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Vuxenstudiebidrag studielånoch

7 § Till studerande uppfyller villkoren för frånersättningen som en
arbetslöshetskassa eller under den längsta tid ersättning kansom som
betalas har uppburit från någonersättningut arbetslöshetskassa eller
kontant arbetsmarknadsstöd i form dagpenning lämnas vuxenstudie-av
stöd enligt 7 b7 och 8 b §§.a,

Till studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt be-en annan
stämmelserna i 8 och 8 b §§.a

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver stu-
pådier halvtid fårän mindre heltidän storleken detmer men av vuxen-

studiestöd skulle lämnas enligt föreskrifterna i första ochsom annars
andra stycket, förhållandebestämmas i till studiernas omfattning.

Föreskrifter tillämpningen tredje stycket meddelas regering-om av av
bestämmer.eller den myndighet regeringenen som

7 § För varje tidsperiod 15 utgårdagar till heltidsstuderandea om som
i 7 första§ stycketavses
vuxenstudiebidrag med 65 det belopp den stude-procent av som

rande skulle fåttha i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna dag-om
penning, för heltidsstudier under långlika sammanhängande tids-en
period, han få sådantkunnat bidrag,om

studielån med det belopp skillnaden mellan följan-motsvararsom
tvåde tal, nämligen
a det utbildningsbidrag under 1 efter avdrag för prelimi-som avses
A-skatt,när

A-skatt.b vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär

b7 § För varje tidsperiod utgår30 dagar till deltidsstuderandeom som
i 7 första§ stycketavses
vuxenstudiebidrag med 65 det belopp den stude-procent av som

rande fåttskulle ha i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna dag-om
penning, för heltidsstudier under sammahängande tidsperiod 15en om
dagar han kunnat få sådant bidrag,om

studielån med det belopp skillnaden mellan följan-motsvararsom
tvåde tal, nämligen

deta utbildningsbidrag under efter1 avdrag för prelimi-som avses
A-skatt,när

27Senaste lydelse 1995:994.
28Senaste lydelse 1988:877.
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A-skatt.preliminäravdrag förefterenligt 1vuxenstudiebidragetb

1995:480.lagupphävts7 § har genomc

utgår heltidsstuderandetill15 dagartidsperiodvarje8 § För somom
andra stycketi §7avses

stude-dendet beloppmed 32,5vuxenstudiebidrag procent somav
dag-enligt bestämmelsernautbildningsbidrag,fått iskulle harande om

15tidsperiodsammanhängandeunderheltidsstudierpenning, för omen
få sådant bidrag,han kunnatdagar, om

följan-mellanskillnadenstudielån med det belopp motsvararsom
två nämligende tal,

prelimi-förefter avdragunder 1utbildningsbidragdeta som avses
A-skatt,när

A-skatt.preliminärefter avdrag förenligt 1vuxenstudiebidragetb

utgår deltidsstuderandetilldagartidsperiod 30varje8 § För somoma
stycket§ andrai 7avses

stude-dendet belopp32,5medvuxenstudiebidrag procent somav
dag-bestämmelsernaenligtutbildningsbidrag,fått iskulle harande om

tidsperiod 15sammanhängandeheltidsstudier underpenning, för omen
sådantfå bidrag,han kunnatdagar, om

följan-mellanskillnadenstudielån beloppmed det motsvararsom
två tal, nämligende

prelimi-förefter avdragunder 1utbildningsbidragdeta avsessom
A-skatt,när

A-skatt.preliminärförefter avdragenligt lvuxenstudiebidragetb

heltids-för15 dagarmindreomfattartidsperiod änb8 § För somen
utgår för varjedeltidsstuderandefördagar30och mindrestuderande än

medheltidsstuderandestudielån tillochvuxenstudiebidragkalenderdag
itrettiondel de 7deltidsstuderande medfemtondel och till a,avenen

beloppen.§§ angivnaoch 87 8 a

1995:480.lagupphävtshar8 § genomc

29 1988:877.lydelseSenaste
3° 1988:877.lydelseSenaste
31 1988:877.lydelseSenaste
32 1988:877.lydelseSenaste
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9 § skatteavdragFör enligt och gäller7 8 §§ särskilda beräkningsgr-
under regeringen bestämmer enligt 3 § 2 under tredje1som mom.
stycket uppbördslagen 1953:272 jämfört med punkt 12 anvisningar-av

till 32 § kommunalskattelagen 1928:370.na

10 § har upphävts lag 1992:400.genom

1 l § Vid beviljande påsärskilt vuxenstudiestöd för studier grundsko-av
lenivå företräde sökande har behov utbildning ochstörstges som av
stöd.

Vid prövning enligt första stycket särskild hänsyn till sökandetas en
har kort tidigare långutbildning och sökande under tidsom en som

bedrivit verksamhet det slag i 3 Särskild hänsyn skallav som avses
också på någontill sökande grund handikapp ellertas om en av annan

svårtomständighet har särskilt påbedriva studierna fritid ellersinatt om
sökande har betungande försörjningsbörda.en en

årsMer fårtio verksamhet i Verksam-3 § inte beaktas.än som avses
påhet deltid jämställs med verksamhet heltid.

En sökande tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd försom
på grundskolenivåviss utbildning och fullföljer utbildning,dennasom

har alltid företräde någottill fortsatt stöd inte följer §5annatom av
tredje stycket jämfört med 4 kap. 7 Företrädet särskilt vuxenstu-avser
diestöd för den tid krävs för slutföra utbildningen i normalattsom
takt.

fråga12 § påI särskilt vuxenstudiestöd för studier gymnasieskole-om
tillämpning.nivå § motsvarande11äger

13 § 1982:266.har upphävts laggenom

14 § Vid beviljande särskilt vuxenstudiestöd för studier högskole-av
nivå företräde sökande har behov utbildning ochstörstges som av
stöd.

Vid prövning enligt första stycket särskild hänsyn till sökandetas en
komplettera sin tidigare utbildning, han därigenom kanattsom avser om

få kunskaper och färdigheter betydelse för den verksamhetärsom av
han ocksåbedriver eller bedriva. Särskild skallhänsynatt tassom avser

till påsökande grund handikapp eller omständighet harom en av annan

33Senaste lydelse 1995:480.
34Senaste lydelse 1992:400.
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svårtsärskilt bedriva studierna sin fritid eller sökande haratt om en
betungande försörjningsbörda.en
En sökande tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd försom

viss utbildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt stöd, om
någotinte följer 5 § tredje stycket jämfört med kap. 64annat av

Företrädet särskilt vuxenstudiestöd för den tid krävs för attavser som
takt.slutföra utbildningen i normal

15 § Närmare bestämmelser vilken utbildning vid tillämpningom som
på11--14 §§ skall ligga grundskole-, gymnasieskole- ellerav anses -

högskolenivå meddelas regeringen eller myndighet regeringenav som
utser.

16 har§ upphävts lag 1995:480.genom

studielånVuxenstudiebidmg och under sjukdom m.m.

17 § tid påFör under vilken den studerande grund sjukdom heltärav
utgåroförmögen studielånbedriva sina studier vuxenstudiebidrag ochatt

för sjukperiod kalenderhalvårinfaller under den del det eller desom av
för vilka den studerande har beviljats vuxenstudiestöd. Bestämmelserna
i 4 kap. 28 och 31--35 §§ skall tillämpas.

kalenderhalvårdet förstaFör under vilket studerande bedriveren
studier berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitelsom
utgår studielånvuxenstudiebidrag och endast för sjukperiod infallersom

påbörjatefter det den studerande har studierna.
Utgår sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom

eller motsvarande ersättning enligt författning vilkenför tid underannan
den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget
minskas utgått sådanmed det belopp har i sjukpenning eller ersätt-som
ning för Sådantid. minskning skall dock inte för sjuk-görassamma

försäkring.utgåttpenning har enligt lagen 1962:381 allmänsom om

behålla studielån17 § Studerande har vuxenstudiebidrag ochrätt atta
vid

vårdledighet för tillfällig barn i omfattning enligtav samma som

35Senaste lydelse 1995:480.
36Senaste lydelse 1992:400.
37Senaste lydelse 1988:877.
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allmän försäkring gäller för4 kap. lagen 1962:38110--12 §§ rättom
till föräldrapenning,

underfullgörande uppdrag i elevorganisationledighet för av
kalenderår,sammanlagt högst tio dagar under ett

angelägenhet vikt ochkortvarig ledighet för enskild av
närståendevård omfattning enligt lagenledighet för i4. samma som

närståendevård gäller föroch ledighet för1988: 1465 ersättning rättom
förmånema.till

Särskilda bestämmelser

skall tillämpasi kap. 37, 41 och 43 §§18 § Bestämmelserna 4
vuxenstudiestöd.särskilt

deluppehälle helt eller till väsentlig19 Bekostas studerandes§ statenav
honomtillkommersärskilda vuxenstudiestödeller kommun kan det som

fastställer.minskas grunder regeringenenligt som

tid förvuxenstudiestöd förbeviljas särskilt20 § Om studerande enen
kap.enligt 4har uppburit studiemedelvilken studerande redanden

andra--fjärde styckena.gäller bestämmelserna i
frånavräknasi studiemedelstuderande uppburitbelopp denDet som

Avräkningenför nämnda tid.studerande beviljasde belopp densom
studielån ivuxenstudiebidrag ochfrån beviljats isker beloppde nusom

ordning.nämnd
ochvuxenstudiebidragskall jämställas medbeloppetDet avräknade

motsvarande studie-studielån avräkningeni den omfattning avsersom
stödsform.

återkrävas. tillämpasDärvidavräknas skallinte kanEtt belopp som
stycket.9 kap. 2 § fjärde

avtalskriftligtkollektivavtal ellerenligt§ studerande21 För annatsom
minskas.vuxenstudiebidragetutbildningstiden kanuppbär lön under
Närmarefråga motsvarande ersättningar.gäller i andraDetsamma om
regering-meddelasvuxenstudiebidragetföreskrifter minskning avom av

regeringen bestämmer.eller myndighetdenen som

38 1988:1469.Senaste lydelse
39 lydelse 1988:270.Senaste
°° lydelse 1995:480.Senaste



324 Bilaga B SOU 1996:9

Återbetalning8 kap. studielånav

Allmänna bestämmelser

§1 Den uppburit studielån återbetalaskall lånet. På lånet skall ock-som
så årligbetalas ränta.en

återbetalningenI samband får ocksåmed avgifter för admini-tas ut
strativa kostnader enligt föreskrifter regeringen meddelar.som

lånetBetalningen och sker med visst belopp varjeräntan ettav
kalenderår årsbelopp. inbetalade beloppetDet skall avräknas i första
hand den upplupna och därefter kapitalskulden.räntan Ränta som
inte betalas årunder det åretsden har upplupit läggs vid slut till kapital-
skulden. Lag 1988:877.

får1 § Regeringen föreskriva utgå påinte skall studielånräntaatta
då låntagarenunder den tid fullgör längre grundutbildning 60änen

totalförsvarsplikt.dagar enligt lagen 1994:1809 om

kalenderårs2 § Före varje början fastställer regeringen den ränta som
studielån.åretunder utgå påskall

ingången kalenderår3 § Om det vid gått månaderhar minstettav sex
efter återbetalningsskyldigeden tidsperiod vilken fåttför den harsenaste
studiestöd återbetalningenenligt 4 eller kap. skall studielånen7 av

kalenderåret.börja med det l

Årsbeloppet kalenderår4 § för återbe-skall fyra denett procentvara av
talningsskyldiges sammanräknade inkomst tjänst, näringsverksamhetav
och kapital enligt den taxeringen. Som gäller beslutettaxeringsenaste

taxering i första instans.om
sådana återbetalningsskyldiNär det gäller inkomstårunder detga som

den taxeringen bosatta utomlands fåreller sjömänsenaste avser var var
regeringen återbetalningenföreskriva i stället skall ske medatt ett
belopp kvarstående låneskulden,tjugondedel denmotsom svarar en av
dock minst femton år återbetalningenbasbeloppet det skallprocent av
goras.

I Senaste lydelse 1988:877.
42Senaste lydelse 1994:2082.
43Senaste lydelse 1988:877.
44Senaste lydelse 1988:877.
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fårårsbelopp återbetalningsskyldige betalaskallTill det densom
sådana stöd §läggas regeringen har föreskrivit med 1avgifter avsom

stycket.andra

studielån skyldig-återbetalningsskyldige sedan5 § den uppburitHar nya
återbetala lån lånenskall de läggashet tidigare har inträtt,att sam-nya

tidigare.med deman

Nedsättning

Årsbeloppet får6 § nedsättas
studiemedel,återbetalningsskyldige studiehjälp,uppbärdenom

ellervuxenstudiestöd för arbetslösavuxenstudiestöd, särskiltsärskilt
grundutbildningfullgörutbildningsbidrag för doktorander eller längreen

eller fullgör1994:1809 totalförsvarsplikt60 dagar enligt lagenän om
yrkesofñcer,utbildning till ellerreserv-

betalningsåret kanåterbetalningsskyldiges inkomst underdenom
årsbeloppet harefter vilkenberäknas väsentligt lägre den inkomstbli än

beräknats,
taxeringåterbetalningsskyldige har överklagat denden somom

årsbeloppet hänsyn tilloch det medberäkningenligger till grund för av
påframstår låta årsbeloppet grundasoskäligtomständigheterna attsom

den taxeringen, eller
något synnerliga skäl.fall finnsdet i annatom

denårsbeloppetned och det kanfinns skälOm det sätta attantasatt
bestå längreföranleder nedsättningen kommeromständigheten attsom

vidare.år, får tillsnedsättning skeän ett

årsbeloppet får ändrasnedsättning7 § Beslut om av
harinkomstförhållanden för beslutetlegat till grundde somom

ändrats väsentligt, eller
förändringnågot hänseende har inträffatdet i annat somenom

nedsättning.påverkar tillväsentligt rätten

5 lydelse 1990:1356.Senaste
46Senaste lydelse 1999:877.
47 lydelse 1995:480.Senaste
48Senaste lydelse 1988:877.
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8 § Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmer meddela
§39föreskrifternärmare nedsättning enligt 6 eller 7om

Avskrivning

9 Studielån§ kvarstår årobetalda det återbetalningsskyldigedensom
fyller årsextiofem skall avskrivas. Utan hinder kvarstårhärav betal-
ningsskyldigheten påfördaför inte betalda årsbelopp avseende demen

kalenderåren. Om finnsdet fårtre synnerliga skäl, ocksåsenaste dock
sådana årsbelopp skrivas ingångenefter år återbetal-det denav av

år.ningsskyldige fyller sextiofem

återbetalningsskyldige10 § Om den skallavlider, återstående kapital-
avskrivas.skuld och upplupen ränta

11 § Den tidigare studielånuppburit för studier enligt kap.4 2 §som
kan befrias från återbetala viss del låndessa han under minstatt av om

erhållitterminer studielån för studier Sådantre enligt 4 kap. 1 be-
frielse får högst terminer och för uppgåvarje termin till hälftenavse sex

terminen.studielånet underav

12 § Utöver vad följer får9--11 §§ studielån dåavskrivas i fallsom av
det.det föreligger synnerliga skäl till

återbetalningFrivillig

13 § I syfte återbetalningstimulera snabb studielån fåratt en av rege-
ringen meddela föreskrifter sådana återbetalningsskyldi-premier förom

återbetalar sina studielån med belopp årsbeloppde destörre änga som
betala.skyldigaär att

49Senaste lydelse 1988:877.
5° Senaste lydelse 1988:877.
5 Senaste lydelse 1988:877.
52Senaste lydelse 1990:704.
53Senaste lydelse 1988:877.
54Senaste lydelse 1988:877.
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Fastställande årsbeloppav

14 kalenderår då återbetalning§ För varje årsbe-skall fastställsgöras
återbetalningsskyldige.loppet för den Uppkommer brutet krontal skall

årsbeloppet fåravrundas till lägre hela krontal. Regeringennärmast
föreskriva årsbeloppet årsbe-skall fastställas till noll kronor,att om
loppet, beräknat enligt § första stycket,4 skulle understiga fem procent

basbeloppet år återbetalningendet skall göras.av
årsbeloppetOm ändras beslut nedsättning gäller detgenom om

nedsatta årsbelopp.beloppet fastställtsom
återbetalningsskyldige årsbe-Den skall underrättas skriftligen detom

honom.lopp fastställtshar försom

Betalning

årsbeloppet sådana15 § fastställdaDet och avgifter regeringen harsom
föreskrivit med stöd andra stycket föreskrifter1 § skall betalas enligtav

meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-som av
mer.

Utmätning m.m.

Årsbelopp16 § avgifter enligtoch andra denna lag inte har betalatssom
inom får föregåendeföreskriven tid utmätning domtas ut utangenom

Dröjsmålsavgifteller utslag. enligt uppbördslaghen 1953:272 intetas
ut.

Årsbelopp eller del därav inte har betalats, frivilligt ellersom genom
utgången månad åretutmätning, före november det efter betal-tredjeav

indrivningsåtgärder.ningsåret, skall inte föranleda vidare

återbetalningSärskilda bestämmelser i vissa fallom

någon studielån17 § Om uppburit för bestäm-har sjukperiod enligten
melserna i kap. 28--35 eller kap. bestämmelser4 §§ 7 17 § och de som

55Senaste lydelse 1988:877.
55Senaste lydelse 1988:877.
57Senaste lydelse 1992:632.
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fråga återbetalningendär gäller i bestämmelserna i 18--19anges om
§§.58

Studielån18 § den del sjukperiod följer eftersom avser av en som en
återbetalaskarenstid 30 dagar skall inte i falldeänannatom som anges

i Studielån19 enligt kap. eller lagen7 1983:1030 särskiltom vux-
enstudiestöd för arbetslösa nämnda tid skall dock, 19 §som avser om
inte återbetalas såvitttillämplig, 40 beloppet.är procentavser av

får sådanI karenstiden inräknas bara tid under studietid avsessom
i 4 kap. 28 § eller kap.7 17
Vid tvåberäkning karenstiden skall eller flera räknassjukperioderav

sjukperiod,sammanhängande den perioden börjarsom en om senare
slutade.inom 20 dagar efter det tidigaredenatt

19 § Uppbär den studerande sjukpenning enligt 1976:380lagen om
arbetsskadeförsäkring, skall han för varje sjukdag infaller eftersom

återbetala studielånetkarenstiden enligt 18 den del§ motsvararav som
ocksåsjukpenning kronor.25 Detsamma gäller den studerandeöver om

fårmed sin sjukdom ersättning författninganledning enligtav annan
eller grund regeringens förordnande eller utländsk lagstift-enligtav
ning arbetsskadeförsäkring. Sjukpenning enligt lagen 1962:381om om

paragraf.°°allmän försäkring skall inte beaktas vid tillämpning dennaav

dåStudielån20 § tid den studerande uppburit utbild-harsom avser
återbetalasningsbidrag, enligt bestämmelserna dagpenning, skall inteom

utbildningsbidragetsmån fråni den avdrag har skett

Uppgiftsskyldighet m.m.

21 § har upphävts lag 1992:400.genom

återbetalningsskyldige skall22 § Den lämna centrala studiestödsnämn-
den de uppgifter betydelse för tillämpningen kapitel.dettaärsom av av

Bestämmelser hur centrala studiestödsnämnden deskall inhämtaom
frånuppgifter den taxeringen nämnden för tillämp-behöversenaste som

58Senaste lydelse 1992:400.
59Senaste lydelse 1995:480.
°° Senaste lydelse 1988:877.
6 Senaste lydelse 1988:877.
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ning detta kapitel meddelas regeringen.av av
fått årsbeloppetDen har nedsatt skyldig anmaningärsom att utan

omedelbart underrätta centrala studiestödsnämnden någon omstän-om
föreligger.dighet föranlett nedsättningen inte längresom

23 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden
sådanuppgift sjukpenning eller ersättning i 19 Allmänom som avses

försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de
uppgifter betydelse för tillämpningenär detta kapitel enligtsom av av

meddelar.de bestämmelser regeringensom

24 § Annan myndighet och försäkringsinrättning påskyldigaär att
begäran lämna riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och centra-
la studiestödsnämnden sådana frågauppgifter i viss ärom person som

kapitelbetydelse för tillämpningen dettaav av

Överklagande m.m.

25 § Centrala studiestödsnämndens beslut återbetalningi ärenden om av
studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, nämnden inte be-om

annat.någotstämmer

52Senaste lydelse 1988:877.
63Senaste lydelse 1992:400.

Senaste lydelse 1991:220.
65Senaste lydelse 1994:438.
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för1983:1030 särskilt vuxenstudiestödLagen om
arbetslösa

utgåför arbetslösa kan arbetslösa enligt1 § Särskilt vuxenstudiestöd till
bestämmelser regeringen meddelar.denna lag de närmaresamt

bestämmelsernavuxenstudiestöd för arbetslösa lämnas enligt2 § Särskilt
den stude-i kap. studiestödslagen 1973:349 sig7 7 och 7 b §§ varea

eller övrigt skall be-arbetslöshetskassa inte.rande medlem i Iär en
tredje ochoch §§, kap. 4-5 §§, 7 §stämmelserna i 1 kap. 5 8 7 a

kap. §§ studie-fjärde 9 och 17-20 §§ 9 1-3 och 7stycket, 8 samt
arbetslösavuxenstudiestöd förstödslagen tillämpas särskilt

får tidigast undervuxenstudiestöd för arbetslösa lämnas2 § Särskilta
år.kalenderår då fyller 21det den arbetslöse

studerandeför arbetslösa kan lämnas tillSärskilt vuxenstudiestöd en
kalenderårkalenderår före detförvärvsarbetat under minsthar tresom

får jäm-skall lämnas. Med förvärvsarbeteför vilket vuxenstudiestödet
vilkenverksamheter. Närmare bestämmelserställas vissa andra om

kalenderår fåhaft under förförvärvsarbetet skall haomfattning attett
får jämställas medverksamhetermedräknas vilka andrasamt somom

regeringenregeringen eller myndighetförvärvsarbete, meddelas somav
utser.

ansökan.arbetslösa beviljas efter An-vuxenstudiestöd för3 § Särskilt
ordning regeringen bestämmer.den tid och i densökan in inom somges

tvåfår för högstför arbetslösa beviljasSärskilt vuxenstudiestöd
sänder.kalenderhalvår i

studie-handhas Centralavuxenstudiestöd för arbetslösa4 § Särskilt av
stödsnämnden.

arbetslösa formsärskilt vuxenstudiestöd föruppburit5 § Den harsom
studie-studielån återbetala enligt bestämmelserna i 8 kap.skall dettaav

66Senaste lydelse 1995:995.
67 lydelse 1993:871.Senaste
6 1986:252.Senaste lydelse
°° lydelse 1992:401.Senaste
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1973:349.7°stödslagen

6 § Ett beslut avstå ansökanatt särskilt vuxenstudiestöd fören om
överklagas."arbetslösa får inte

7° Senaste lydelse 1992:401.
7 Senaste lydelse 1986:252.
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Bilaga C

Studiestödet i Danmark, Finland och Norge

Danmark

Studiestödet för högskolestuderande i Danmark har formen klipp-ettav
Klippkort det för den tid studerandekortssystem. är gängse namnet en

fåkan studiestöd. Klippkortet antal tilldelade "klipp i antalmotsvarar
månader den fastställda tiden för ifråga.utbildningen utbildningEn

år på månaderfyra klippkort klipp48 4 12 plus 12t.ex. ett extrager x
klipp. återstårförbrukat alla klipp kan, mindre tidDen detsom om en
fram få slutlåntill månaderna.s.k. under de sista tidLängstaexamen,

månader år.Tidenmed klippkort 670 kan dock utökas detär ärom
fråga månader.utbildning längre klipp kan58 Extraär änom en som
också lämnas vid sjukdom och barnsbörd.

Klippkortsystemet omfattar enbart utbildningar upplagda förärsom
heltidsstudier månader långa.och minst Utbetalning stödär tresom av

månadvarje klipp den studerande studieaktiv.ett Dengörs ärsom
månadsklipp,studerande kan välja förvärvsarbeta.föratt t.ex. attspara

Sparade klipp studiestöd, ikan användas till dubbelklipp, dvs. dubbelt
slutet utbildningen.av

Syftet med införandet klippkortsystemet dels effekti-1989 attav var
visera skulleutbildningsproduktionen, dels högskoleutbildning inteatt
resultera i betungande skuldsättning för den medenskilde. I sambanden

ocksåreformen höjdes bidragsdelen i stödet. Samtidigt begränsades möj-
lighetema till inkomstförstärkningar jämsides med studierna.

Studiestöd månad 1995 DEKper -

Hemmaboende Bortaboende

Bidrag 997 2450 SEK 493l 3 4290 SEK
Lån l 545 1900 SEK 1 545 1900 SEK
Totalt 3 542 4350 SEK 5 038 6190 SEK

Stöd betalas årets månader.normalt för alla 12ut
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Man kan inte söka stöd retroaktivt. Den lämnar in ansökant.ex.som
fåri oktober månad.stöd fr.o.m. oktober Bidraget skattepliktig in-är

komst. Skatt dras direkt vid utbetalningen.
För högskolestuderande och för årstuderande, 20 och däröver, i

gymnasial utbildning hänsyn enbart till den inkomsten. Fribe-tas egna
loppet för månaderinkomst för 12 1995 000 SEKär 42 DEKegen ca
51 600, dvs. lika belopp månaderbidraget för 12stort som samman-

för bortaboende studerande.taget en
avstår frånFör den månadstudiestöd under höjs fribeloppetsom en

för månaden.inkomst den åretVidare höjs fribeloppet under föregen
den år.har barn åretsunder 18 Efter slut kontrolleras inkomsten.som
Den har haft måsteinkomster fribeloppet betala tillbaka vadöversom

betalats påslagför mycket plus med Bidraget7ut ett procent.som
lånet.reduceras i första hand och därefter inkomståretFr.o.m. 1996 sker

vissa lättnader härvidlag. Om fribeloppet överskrids med till 7007upp
återkrävsDEK 50 det överskjutande beloppet. Inkomstprocent av som

överstiger detta högre belopp skall sin återbetalas.i helhet
För kan frågadetstudier utomlands studier utanförnär är om-

Ärår.Norden studiestöd lämnas under högst utbildningen längretre-
år åren.stödet under de sista Utbildningen skallän tre treges vara

offentligt ocksågodkänd i studielandet, det slag den ärattmen vara av
allmänt användbar i Danmark kompletterande yrkesut-studier. Förutan
bildning inte finns i Danmark och det finns behovsärskiltsom som av

bidrag för täckande undervisningsavgiften utomlands medextrages av
till år.85 kostnaden, dock högst 16 500 förDEKprocent ettupp av ca

För studier inom Norden stöd villkor vid studier iges samma som
Danmark.

För gäller särskilda regler för tidforskarutbildning bidragsom ger
årsmotsvarande studier. Bidraget i nomialfallet 14 000 DEKärtre ca

månad.SEK 17 200 per
i den form denVuxenutbildning har i Sverige mindreär av- -

omfattning i Danmark. De satsningar utbildning för görssomvuxna
sker via flera olika anordnare. Finansieringen för den enskildes uppe-

också.hälle varierar
årTill studerande 20 och äldre i utbildningar "gymnasial"- -

nivå lämnas studiestöd med belopp påtill studerande hög-samma som
skolenivå. sådanDet gäller allmän vuxenutbildning yrkesinriktadeoch
utbildning godkänd för till stöd. Den redan avslutatär rätt harsom som

påutbildning grundskole- påeller gymnasieskolenivå kan inte nytten
få sådanastöd för studier. Klippkortsystemet tidigare tillämpadessom

påför studier nivådenna har månadsvisupphört. Stöd undernu ges
utbildningstiden.
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Vid sidan det ordinarie studiestödet stöd till vuxenutbildningav ges
arbetsmarknadsåtgärder.i första hand ordningEngenom annan som

blivit populär den s.k. orlovsrefomien kraft 1994. Ord-trädde iär som
få årningen innebär kan studieledighet till medatt etten person upp

full lön. Den lediga platsen kan i princip besättas med arbets-annanen
nå bådelös Syftet kompetensutveckling arbetskraftenär attperson. av

job-rotation. detutbildning och En stödform för ärgenom annan vuxna
s.k. VUS-stödet. Med detta stöd vänder sig till löntagare harsomman

års skolgång.högst 10 Stöd kan för närvarande lämnas under 40 veckor
både nivåer.för Förslagteoretisk och yrkesinriktad utbildning lägre

har emellertid utvidgning till dessa skalllagts 80 veckor,om en men av
fåendast allmänna kompetensgivande studier.40 veckor användas till

1996 615 veckan. TotaltDet maximala stödbeloppet under 2 DEK iär
betalades 146 milj. i VUS-bidrag underDEK 1994.ut

iEn kraftig utbyggnad vuxenutbildningen under utvecklingärav
årMålsättningenDanmark. det fram till 2000 skall ha skapatsär att

årsplatser. ingå både60 yrkesinriktade och000 utbudet skallInya
allmänt uppmärksamhet skallkompetenshöjande utbildningar. Särskild

antaletmed kort tidigare utbildning. ökningEnägnas avgrupper -
ocksåingårlärare för i planeringen.vuxna

lån. Lånen medlämnas i form statliga löper 4studielån procentav
dis-tiden därefter följer iunder studietiden. För räntanränta stort sett

Återbetalningen år utbildningenskontot börjar 1-2 efternu 4,75 %.
Återbetalningstidenårligen lika annuiteter. 7slut och sker med ärstora

år under studieti-beroende skuldens storlek. kapitaliseras-15 Räntan
återbetalningsfria tiden. Erlagda avdragsgilla iden och den räntor är

deklaration. vid dödsfall medel saknas i dödsboet.Avskrivning sker om
års ålder gäldssaneringkvar vid 65 kan ansökaDen har skuldsom om

från återbetalningsskyldigheten. Lån-eller hel eller delvis bedrielseom
förhållanden påverkar då bedömningen.ekonomiska givetvistagarens

Antal studerande och med studiestöd 1994/95totalt -

Nivå studier Erhållit ErhållitI
låntotalt bidrag

Högskole- 800 119 300 67120 200
utbildning
Nivå under 100 84 00084 10 700
högskolan

år18 och över
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Totalt utbetalda belopp 1994/95-

Nivå Bidrag Låntotalt totalt
Milj.DEK M ilj.DEK

Högskole- 3 790 828
utbildning
Nivå under 4901 112
högskolan

år18 och över

Finland

bestårStudiestödet i Finland av
studiepenningl eller vuxenstudiepenning bidrag

2 bostadstillägg bidrag
studielån3 statsborgen för

månadStudiestöd 1995/96 FIMper -

Hemmaboende Bortaboende
Högskole-
utbildning
Studiepenning 630 1000 SEK 540 24601 SEK
Bostadstillägg 860130-

210-1360 SEK
Studielån 300 2080 SEK 300 2080 SEK1 1

Mellanstadie-
utbildning
studiepenning 500 800 SEK 1 300 2080 SEK
Bostadstillägg 130- 850

210-1380 SEK
Studielån 300 2080 SEK 3001 1 2080 SEK

årDe nämnda beloppen gäller för studerande 20 eller äldre.ärsom
Till mellanstadieutbildning utbildningräknas vid folkhögskolor, gym-
nasieskolor, yrkesskolor m.fl. läroanstalter. Studiestöd betalas normalt

månader läsår.för niout per
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emellertidkaninkomst. AvdragskattepliktigStudiepenningen är
någonharbelopp. intemed motsvarande Deni deklarationgöras som

någon skatt.därför inte betalastudiepenningen behöverinkomst utöver
denökar däremotvid sidan studiernaden har inkomsterFör avsom

progressiv ska-studiepenningen eftermedtotala skatten tillsammans en
la.

påverkarstudiemånadenunderEnbart den inkomststuderandes egna
FIMvarje hel 300med förreduceras 10Studiepenningenstödet. procent

900 SEK. Denmånaden överstiger 800 FIM 21inkomsten undersom
något alls.månaden får bidragintei700 SEKtjänar 4 800 FIM 7som

Tilläggetstuderande.ensamboendebidrag förBostadstillägget är ett
inkomst.studerandesbostadskostnaden och denberoendevarierar

bamfa-övrigabostadsbidraghar tillStuderande har barn rätt somsom
miljer.

skalllängdtill stöd. UtbildningensEndast heltidsstudier rätt varager
yrkesbe-ellersyfta tilltvå månader. skallminst Studierna enexamenen

få enstakastöd förkan ämnenredan harhörighet. Den en examensom
yrkes-ökadeller leder tillformell behörighetförbara detta krävsom

kompetens.
förbeviljasstudiestöd kanhögskoleutbildningiDen längsta tid som

månader. Vid byte55månader, högstför70är avexamenvarav en
månader. Studierna55fortfarandestudieinriktning gäller gränsen om

Någon väsentligframgång.bedrivas medochskall regelbundnavara
såvida för-intenormalstudietiden inte,förlängning utöver accepteras

speciellt skäl.ellersjukdomseningen orsakats annatav
sådanabeviljas för utomlandskan studierStudiestöd motsvararsom

ingår finländskii Finland ellerstudier examen.en
kreditgaranti. Statenbanklån med statligformlämnas istudielån av

gällerlånebelopp garantinochlån fastställdatillgaranti förlämnar upp
Lånevillkoren be-studietiden.år. kapitaliseras underi högst 30 Räntan

återbe-låntagaren. regeloch Sommellan banken äravtalstäms genom
döds-Vidbeviljats för.två gånger studiestödden tidtalningstiden som

kvarstående skuld.eventuelltfall betalar staten
iheltidsstudierbedrivitår äldre och inte harellerDen 30är mersom

fååren kande femmånader utbildning underoffentligfyraän senaste
beviljasVuxenstudiestödstudiepenning.stället förivuxenstudiepenning

tvåhögskolenivånivå under högstochgymnasialför heltidsstudier
år. Bidraget vuxen-år. under högstlämnas stödetFör forskarstudier ett

dockmånadsinkomsten studierna,förestudiepenningen 25är procent av
nivånmånad. densammaSEK Lägstahögst 2 800 FIM 4 500 ärper

alltså 460 SEKstudiepenningen, 1 540 FIM 2den ordinarie persom
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månad. Den har vuxenstudiepenning får ha sidoinkomst ärsom en som
högst 2 000 månad.FIM Statsborgen lämnas studielånför medper

8001 FIM månad.per

Antal studerande och utbetalt belopp 1994/95-

Nivå Antal Antali fått Totalt utbetaltsom
studier studiepenning Milj. FIM

Högskole- 124 500 73 900 0181
utbildning
motsv.

Norge

Studiestödets storlek baseras s.k. kostnadsnorm, måttär etten som
vilka ekonomiska bortaboende studerande behöver förresurser en

bostad och uppehälle månad.under Kostnadsnormen följer pris-en
utvecklingen. frånUppräkningen 1994/95 till 1995/96 1,5är procent.

Kostnadsnorm månad 1995/96 NOKper -

H emmaboende Bortaboende

Gymnasial utbildning
Grundbelopp 3 650 SEK 3950 3 650 SEK 3950
Botillägg 1 900 SEK 2050
Läromedel 235 SEK 250 235 SEK 250

Totalt 3 885 SEK 4200 5 785 SEK 6250

Högre utbildning
Grundbelopp 6503 SEK 3950 3 650 SEK 3950
Botillägg 1 900 SEK 2050
Läromedel 470 SEK 500 470 SEK 500

Totalt 4 120 SEK 4450 6 020 SEK 6500

Stöd betalas normalt månaderför 10 under läsår.ut ett



339Bilaga COU 1996:90

beloppbeviljat81,6 den deli stödetGrundbidraget är procent av av
Det140 NOK.nedre och 4 250 9ligger mellan övre gräns,ensom en -

något den borlämnas bidrag tillinnebär det i normalfallet inteatt som
beviljasden har boende ochhemma hos föräldrarna. För eget ovansom

5601995/96 SEK 1under 1 445 NOKangivna totalbelopp bidragetär
NOK SEKmånad utbildning och 250studerande i högre lförper en

studerande i hög-utbildning.studerande i gymnasial För1 350 för en
totala stödet.detbidragsandelen 24skoleutbildning utgör procent av

procentenheter underökat med sammanlagt 10Bidragets andel har ca.
åren.de senaste tre

inkomstsker den studerandesgrundbidragetPrövning mot egnaav
Stödet reducerasmakens förmögenhet.fall-och -i förekommande mot

060 NOKstudietiden högre 3inkomst underden studerandes änärom
delen.månad överskjutande60 denmed3 300 SEK procent avper

NOK SEKöverstiger 148 200förmögenhetHar den studerande somen
året denunder med 20160 studiestödet över-200 minskas procent av

reducering med 10gift studerandeskjutande delen. För görs procenten
SEKNOKöverstiger 280 000förmögenhetsammanlagd som ca.av

302 700.
få NOKmed 090kan 1försörjer 1-2 barn barntilläggDen som

700månad fr.o.m. tredje barnetbarn. Tillägget ärochSEK 1 180 per
få tillägg medkanbarnNOK. make/maka ochDen försörjer ettettsom

ingår underlaget förmånad. itillägg300 Dessa2 140 NOK SEK 2 per
sådana fall.dock till makes inkomstberäkning bidrag. Hänsyn tasav

kostnader-också fåfår täckerkanbotillägg resebidragDen somsom
självkostnad. Vissaåret avdrag för vissefterför hemresor undertrena

också. skattefria.Bidragenfinnsriktade bidragandra särskilt är
årunder fyrastudietid, dock längstför fastställdStudiestöd lämnas

åtta år högskoleutbildning.och förför utbildninggymnasial sex -
års studieförseningLängst accepteras.ett

inom Norden,lämnas, för studierStudiestöd för utomlandsstudier
utanförstudierpå studier i hemlandet. Vidförvillkor somsamma

bedöms haall högskoleutbildningföri principNorden lämnas stöd som
särskild de utbildningarkvalitet.godtagbar En utgör som gergruppen

utbild-undervisningsavgifter. Här ställs kravtill bidrag förrätt att
Flertaletutbildningskompetens i Norge.ningen skall yrkes- ellerge

Även andra högreyrkesområden fastställs regeringen.omfattas och av
fått stipendiumstuderandeutbildningar godkännas den harkan somom

iutbildningskostnadema. Utbildningar Euro-täcker minst 30 procent av
länder blirutbildningar i andraCanada vanligast,USA och är menpa,

utbildningsav-särskilda bidraget för täckandealltmer frekventa. Det av
dyrare1995/96 högst 44 500 NOK. Förgifter utomlands under ut-är
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bildningar, i teknik och ADB, kan emellertidt.ex. ytterligare bidrag
beviljas. Har den studerande fått stipendium för utlandsstudiema min-
skar det statliga bidraget i mån.motsvarande Den studerande ocksåkan
få stöd för reskostnader till studieortenextra en ochtur returresa per
år fördelat på hälften bidrag och lån.hälften

Något särskilt studiestöd finnsför inte. Däremot innebärvuxna
bamtillägget och försörjningstillägget i det ordinarie ökadesystemet
möjligheter för studera.attvuxna

finansierasForskarstudier inte inom studiestödets ram.
Lånesystemet finansieras via statlig fond. Under studietiden ären

lånet räntefritt för den studerande. Därefter lånetlöper med räntaen som
f.n. år7,5 iär 7 och 8,5 fr.o.m. året.8:eprocent Räntanprocent mot-

realt ungefär bostadslån.räntan Räntelättnader mångai fallsvarar ges
sociala och ekonomiska svårigheter. Erlagda avdragsgillaräntor ärg.a

i skattehänseende.
återbetalningstidenDen längsta år.20 låntagareFörär är översom

år45 eller för dem har skulder under 164 000 NOK tiden korta-ärsom
ÅterbetalningenFr.o.m. 1995/96 införs vissa återbetalningsregler.re. nya

börjar månadernio efter avslutad utbildning i stället för må-tidigare 15
nader. Det äldre återbetalningskravmed lägre under desystemet tre

årenförsta lågterminers.k. upphör. Systemet lågterminermed kritise-
rades främst för skulden ökade under denna tid, eftersom inbetal-att
ningarna regel inte täckte den löpande Länet påblevräntan. detsom

totaltsättet dyrare.sett
Däremot gäller spärregel innebär låntagareden såatten som som

fåönskar kan årsavgiften,sänkning så den högst 6att motsvararen av
bruttoinkomsten. Nedsättningenprocent dock för högst år.av ges sex

Denna återbetalningstidenregel fårgör bli år,längre 20att än men
högst år.30

delAvskrivning studieskuld kan ske för denav av som
avlagt i s.k. hovedfag långmed studietid 18 900 46 900examen- -

NOK för påutbildningar mellan 10-13 terminer
långgenomfört utbildning tid enligt studieplan eller kortare tiden-

17 700 NOK
bor och arbetar i Finnmarken eller Tromsö-området 10 % kapital-av-

skulden, maximalt 16 500 år.NOK per
Avskrivning ocksåsker vid dödsfall och helt eller långvar-delvis vid
arbetsoförmåga. låntagarenAtt årfyllt 65 inte till avskriv-rättger

ning.
iAntalet studiestödsberättigadstuderande utbildning 1993/94var ca.

204 000, inklusive elever år.under 20 Av samtliga hade 50 procent
någon form bidrag och 40 lån.hade år,Elever under 20 vilkaprocentav
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Årnågot bidrag.får regel inteföräldrarnahostill del borstor som
Räntesubven-i bidrag.milj. NOK2 024betalades totalt1993/94 ut

under 1994.NOK845 milj.till 2uppgicktionema

Några kommentarer

SverigeochFinland, Norge ärDanmark,iStudiestödssystemen upp-
skallstudiestödetnämligenutifrån grundsyn,byggda att gesamma

imöjligtså bredaförtill studiermöjligheterfaktiska grupper som
skallavseenden. Häri deldockskiljer sigUtformningensamhället. en

några sådana skillnader.nämnas
ländernafrån andradestudienivån sig SverigeskiljergällerNär det

stude-denstudiestödpå Sverigedet oavsettsättet att omsammager
ländernaandrabostad. de ärIeller harföräldrarnarande hosbor egen

studerande. Förhemmaboendeförbetydligt lägrestödet ensam-enen
svenska kronor,totalnivån, omräknat ihögskolestuderandeboende är

totalbe-Finlandi Sverige. I ärDanmark och Norgenågot änhögre i
framgåri Sverige. Detbeloppet80loppet ungefär procent sam-avav

på sidan.sistamanställningen
detDanmark hela 66itotalbeloppet är procentandelBidragets avav
15skatteavdraget utgörförutsättningengjordamed dentotala stödet att

också Omhög.andelbidragetsFinlandbruttostödet. I ärprocent av
bidragetsidoinkomststuderandeförinbotillägget räknas utgör utanen

stödet förtotaladetandelen 54botillägg62 Utan är procentprocent. av
närvarande 24föri NorgeBidragetstuderande. ärbortaboende pro-en

subventiondå likabeaktabörnormalfallet. Men stori attcent enman
studietiden.understudielånet räntefrittligger i äratt

ganskaprincipernaför utlandet ärfråga studiestöd studier iI om
regler, främstnågot liberalaredockSverige hari alla länderna.likartade

särskildadebörObserverasutanför Europa.utbildningardet gällernär
och förterrninsavgifterförbidragtillimöjligheterna Norge extra rese-

bidrag.
liberalas-dehar Sverigeinkomstdet gällerNär prövningen mot egen

normalläsår förgällernedanSammanställningenreglerna. ett ente
svenskatillomräknadeBeloppenbarn.studerande ärensamboende utan

kronor.
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Land Reduceringen Stödet upphör
börjar vid SEK SEK

Danmark 60051 51 600
Finland 26 100 69 000
Norge 33 000 133 000
Sverige 53 400 180 000

Vuxenstudiestöd särskild del reguljärt studiestöd finnssom en av
endast i Finland och Sverige. Vuxenutbildningen och studieñnansie-
ringsmöjlighetema sådanaför studier emellertidär under utbyggnad i
Danmark.

studielån i form lånstatliga i Danmark, Norge och Sverige.ges av
I Finland lämnas vanliga banklån, med statlig kreditgaranti. Imen
Sverige återbetalningsskyldighetenär relaterad låntagarenstill inkomst.

Återbetal-I de andra länderna tillämpas annuitetslånesystem.tre
ningstiden nomalt i Danmark år,är 7 15 i Finland år6 12 och i- -
Norge högst år. Lånet20 i Norge heltär räntefritt under studietiden.
Även i det danska finns mindre räntesubventionsystemet underen
studietiden.

Avskrivning sker vid dödsfall i Finland, Norge och Sverige; i Dan-
mark först efter tillgångareventuella i dödsbo tillgodogjorts.att Av-
skrivning vid års ålder65 endast i Sverige.görs

Ett särskilt bostadsbidrag kan ensamboende studerande barnutanen
få i Finland och i Sverige, i Sverige dock endast årstill och med 28upp
ålder. För studerande har barn gäller i alla länderna regler rättsom om
till bostadsbidrag för barnfamiljer.

Valutakurs 100 SEK 86:55 DEK, 68:95 FIM, 96:05 NOK
14 november 1995.
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årsbeloppJämförelse av
högskolestuderandenormalläsår ensamboendeförBelopp under ett

1995enligt regler höstenbarnutan

SverigeFinlandDanmark NorgeBeskrivning

10 9månader 912Antal
med studiestöd

Hemmaboende
Bidrag efter skatt

410670 175 O21 080valutaegen-
41017900 9 070 025SEK-

Lånedel
45 24041 20011 70018 540valutaegen-

240540 4518 720 4422 770SEK-

Totalt netto
62 65020017 370 4139 620valutaegen-
62 650790 540670 27 4448SEK-

2803353Bidragets andel,
procent

Bortaboende
Bidrag efter skatt

410450 17610 19 350 1435valutaegen-
620 17 41030 960 1575043SEK-

Lånedel
45 240700 45 750540 1118valutaegen-

240460 4518 720 4922 770SEK-

Totalt netto
62 650050 60 200150 31valuta 54egen-
62 650680 65 08066 520 49SEK-

24 2866 62Bidragets andel,
procent
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Danmark: Bidraget skattepliktigär inkomst. Skatteuttaget varierar
beroende på sidoinkomstens storlek. Den genomsnittliga skatten har de

åren varit 12 15senaste Här har bidraget reducerats medprocent. 12-
för hemmaboende och 15procent för bortaboende.procent

Finland: Bidraget studiepenningen skattepliktigär inkomst, vilket
får effekt först den studerande har sidoinkomst. Här denom antas
studerande någoninte har sidoinkomst. Det angivna bruttobeloppet
innefattar botillägg.



DU 1996:90 345Bilaga D

k

Bilaga D

Den sociala snedrekryteringen

det följandeI kortfattat referat slutsatserna Eriksoni Robertettges av
och Jan O Jonssons utredning och utbildning. Social snedrekry-Urspung

SOU 1993:85 och Sven-Eric Reuterberg ochtilltering högre studier
Allan Svenssons delbetänkande till utredning: bakgrund.Socialsamma

SOU 1992:122.Studiestöd och övergång till högre studier.

och utbildningUrsprung

Social kan fastställassnedrekrytering sambandet mellan utbildningsom
och socialt innebär social föreliggerDet snedrekryteringattursprung.

från nårbarn vissa sociala oftare andra barn högrenär änursprung
utbildningsnivåer. bakgrundSocial definieras Erikson och Jonssonav

följande sju samhällsklasser indelning samhällsklassersamma igenom
centralbyrånanvänds Statistiska och liknande klassificeringaräven av

internationell forskning:används i
I tjänstemän, företagare m.fl.Högre större

mellannivåTjänstemän
III tjänstemänLägre
IV företagare ej akademikeryrkenEgna
V ordbrukare, företagareJ andra i primär sektor
VI Kvalificerade arbetare
VII Okvalificerade arbetare

Erikson och finner tydligt samband utbildning ochJonsson mellanett
frånklasstillhörighet. De redovisar andelen olika samhällsklasser som

påbörjatfram till högskolestudier1990 bland dem födda 1962-1966
Figur D. Bland barn till högre tjänstemän m.fl. fortsätter cirkaklass I
55 till högskolestudier. Bland barn till okvalificerade arbetareprocent
klass VII motsvarande andel 13 traditionellaSer tillär procent. man
universitetsutbildningar fortsätter cirka 45 till traditionella uni-procent
versitetsutbildningar i klass I och endast 7 Andeleni klass VII.procent
ungdomar påbörjat högre utbildning i de övriga klasserna fallersom

övergångsandelenmellan dessa stårextremvärden där direkt sambandi
med klasstillhörigheten.
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Övergångsfrekvens frånFigur till högskolestudier procentD.1
påbörjatfram till 1990 hög-olika samhällsklasser som

födda 1962-1966.skolestudier bland dem 1

Högretjänstemän,större
företagaremfl.

Tjänstemän
mellannivå

tjänstemänLägre

ejEgnaföretagare
akademikeryrken

Jordbrukare,andraföre-
i primärsektortagare

Kvalificeradearbetare

Okvaliñceradearbetare
Procent

tillKälla: SOU 1993:85, och utbildning, Social snedrekryteringUrsprung
högre studier.

lågförhållandevisperspektiv snedrekryteringeninternationelltUr ärett
likhet ioch finner dock betydandei Sverige. Erikson Jonsson mön-en

mellan desociala snedrekryteringenomfattningen denochstret av
nivån emellertidindustriländerna. anmärkningsvärtvästliga Mer än är

tendens till minskad snedrekryte-Eriksson och finner klarJonssonatt en
några fåkunnat iring tid i Sverige. har bara beläggasDettaöversett

andra länder.

snedrekryteringOrsaker till social

förhållanden i uppväxtfamiljen upphovFramför allt tre ger
till sociala skillnader i betyg och utbildningsval:

knuten till föräldrarnas yrkenklasstillhörighet som är-
utbildningsnivån i hemmet-

ekonomiska situation.uppväxtfamiljens-
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Eriksson och framhållerJonsson utbildningsnivån i föräldrahemmet
den viktigaste faktorn, i synnerhet vad övergångengäller till hög-som

skolestudier. Ekonomin i föräldrahemmet verkar ha betydelseen svagare
tvådeän andra faktorerna. Ekonomins betydelse kan dock ha under-

skattats på grund den endast kunnat årlig inkomst,att mätasav som
således har bland uppgifter förmögenhet saknats.annat om

Den sociala snedrekryteringen uppstår två samverkandegenom
effekter. Det frånbarn högreär socialgrupper i genomsnittattena

bättre i skolan. Det andra blandpresterar barnär att presta-samma
tionsnivå fortsätter frånde högre socialgrupper oftare andra tillän
teoretiska studier. figurI D.2 illustreras skillnaderna övergångi till hög-
skolestudier mellan olika klasser vid olika betygsmedelvärden företaga-

och jordbrukare har här sammanförts liksom kvalificerade och okvali-re
ficerade arbetare

Betydelsen socialt kan bero påungefär tillsägas hälftenav ursprung
skillnader i skolprestation påoch till hälften barn med betyg,att samma

med olika klasstillhörighet, olika utbildningsval. Genomgörmen att
dessa effekter uppstår övergångvid varje i utbildningssystemet, så blir
den sociala snedrekryteringen något starkare efter varjesammantaget

utbildningsval.nytt

Figur D.2 Avgångna från 3/4-årigagymnasieskolans linjer 1987/88.
påbörjadeAndel med högskolestudier årinom inomtre

respektive socialgrupp, indelat efter medelbetyg.

Procent
90

80

70.

60

IMedelbetyg -2.950-t-
ElMedelbetyg3.0-3,9

MedelbetygI40-- 4,0-

Högre Tjänstemän, Lägre Företagare, Arbetare
tjänstemän mellan tjänstemän lantbrukare

Källa: SCB, Universitet och högskolor, bakgrundsocial bland högskolenybörjare
1987/88-1992/93, ISSN 0282-3470.
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då biologis-Vad det orsakar skillnaderna i skolprestationer Detär som
skillnader individer, deka har betydelse för mellanarvet stor men

för den genetiska komponentensamlade forskningsresultaten talar att
står bakgrund ochför del sambandet mellan socialmycket litenen av

samhällsklassemautbildning. Snedrekryteringen till utbildning mellan
påverkan föräldra-främst sociala skillnader. Samvaron och ibestäms av

intellektuella utvecklingen. Stödethemmet har betydelse för denstor
från ochpraktisk hjälp med läxor,föräldrarna i form uppmuntranav

högutbildadeviktig förklaring.krav sannolikt mycket Förutomär atten
såskolarbetet, kanföräldrar förutsättningar hjälpa barnen ihar bättre att

också konsekvensernaöverblicka utbildningssystemet ochde lättare se
sociala bak-förklaringen till denolika utbildningsval. En del avav

också aspiratio-förmodligen skillnader igrundens betydelse handlar om
från refererar tillsamhällsklasser; aspirationemamellan barn olikaner

uppnått.utbildningsnivå delyrkesposition föräldrarna Envilken och
går eller socialtföräldrarna förmedlar kulturelltteorier ettut att

åsikter, kunskappreferenser och"kapital" till sina barn, i form omav
eleverenligt dessa teorier dehur uppträder Skolanetc. somgynnarman

föräldrar,välutbildadekoder, d.v.s barn tillbehärskar dessa kulturella
kultur inteföräldrar missgynnas för skolansmedan barn till andra äratt

hemförhållanden.från studieovanaanpassad till elever
detstarkast vidsociala snedrekryteringen varitTraditionellt har den

på ocholika linjer. Erikssondelatsförsta tillfälle där barnen upp
så tidigastefortfarande det vid devisar detJonssons resultat är ärattatt

inverkan.övergångama social bakgrund harbetydelsen störstavsom
bakgrund jämntbetydelsen socialMycket tyder dock äratt merav

påtaglig förgrening-vid allaskolkarriären tidigare ochfördelad över än

ar.

påverkat utjämningenden socialaVilka faktorer har

i Sverigesociala snedrekryteringenhela 1900-talet har denSett över
pågåpå fram tillbörja 1930-talet ochminskat. Utjämningen verkar

knap-har den sociala snedrekryteringen1970-talets början. Sedan dess
alls förändrats.past

tidsserieana-genomförde i sin utredning s.k.Eriksson och Jonsson en
påverkat denha minskninglys vilka faktorer kan densägas avav som

sociala skett.snedrekryteringen som
följande harvisar det framför allt faktorerResultaten äratt som

utjämningen:medverkat till
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Minskade inkomstskillnader och arbetslöshetens omfattning-
Grundskolans införande-
Studiestödets omfattning-

Eriksson och Jonssons resultat alltsåpekar i riktning delmot att en
förklaringen till den sociala utjämning skett ligger i skillna-av attsom

derna i ekonomiska villkor mellan samhällsklassema, i form arbets-av
löshetsrisker och inkomster, har minskat. Man avvisar därmed det inte
sällan framförda ökade löneskillnader bättreargumentet att genom en
ekonomisk avkastning på högre utbildning främst frånbarngynnar
mindre studievana miljöer. Eriksson och Jonsson problemetattmenar
med detta antagande löneskillnaderär också innebäratt stora stora
skillnader i under Om ökad påuppväxten. avkastning högreresurser
utbildning leder till alla samhällsklasser ökar sina ansträngningaratt att

barnen högre utbildning, kommer det frånbarn högrege att gynna
socialgrupper, där familjerna har vilka dessutom skullestora resurser,
öka relativt inkomstskillnadema ökade. Eriksonsett och Jonssonsom
resultat ocksåvisar något allmänt incitamentsproblem knappastatt
föreligger, vilket också stöds utbildningsekonomiska studier t.ex.av
Edin, Fredriksson, och Holmlund, Utbildningsnivå och utbildningsav-
kastning Rådet/Konjunkturinstitutet,Ekonomiskai Sverige, 1994

.Fördelarna med högre utbildning förefaller allt dömaatt storaav vara
vad gäller genomsnittligt högre inkomster, bättre arbetsförhållanden,

politiskastörre resurser m.m.
Även grundskolans införande verkar ha minskat snedrekryteringen.

Betydelsen detta har sannolikt legat i de tidigaste valen fortsattattav av
utbildning åldrarna.sköts i Vad gäller studiestödet visade tidsseriea-upp
nalysen andelen studenter erhöll finansiellt påverkadeatt stödsom
snedrekryteringen fler fick stöd desto lägre snedrekrytering.som-
Resultaten dock främst dåden period studiestödet behovsprö-avser var
vat.

Något samband mellan utjämningen och den generellt höjda
levnardsstandarden kan emellertid inte urskiljas. välstånds-Däremot kan
ökningen ha varit nödvändigt, inte tillräckligt, villkor förett men en
utjämning.

När det gäller övriga utbildningspolitiska åtgärder Erikson ochär
Jonssons slutsats inte skall ha alltför påförväntningaratt storaman att
utbildningsreformer leder till kraftig minskning den sociala sned-en av
rekryteringen. Deras resultat talar dock för åtgärderdet finnsatt som
kan påverka styrkan i sambandet mellan och utbildning.ursprung

Åtgärder inte någon,finner haft eller bara obetydlig, effektsom man
snedrekryteringen till högskoleutbildning förändringar iär antag-
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komvuxhögskoleetablering och införandetregionalningssystemet, av
utbildningsvägar.andra alternativaoch

åtgärder skulle kunna hautbildningspolitiskaBland övrigade ensom
bättre kopp-på snedrekryteringen kaneffekt socialaviss den nämnas en

högskolelinjer,gymnasiet och praktiskayrkesutbildningarling mellan
grundskoloreleverna vid enskildaallsidig sammansättningsocial aven

sidafrån högskolorsgymnasieskolors ochaktiv rekryteringsamt en mer
oönska-åtgärd, andrastudiebegåvningar. dock kan haEn annan somav

ochErikson Jonsson;utbildningspolitiska konsekvenser,de omnämns av
sammanhållna i allaklasserodifferentierad grundskolainförandet av en

förespråkarändå denivågruppering nödvändig,ämnen. Om ansesen
Även ökad dimen-grund för indelningen.urval istället för tillval ensom

effekt, slutsatsenhögskoleutbildningen kan ha viss ärsionering menav
dock osäker.

för social utjämningbetydelseStudiestödets

omfattanderelativthar det bedrivits1980-taletSedan början enav
betydel-huvudfråga vilkenhar varitSverige.studiesocial forskning i En

snedrekryteringen. Reu-den socialastudiestödet haft fördet statligase
ställtintervjuundersökningarochi olika enkät-terberg och Svensson har

studiemedeltillgången på statligafrågor "Vilken betydelse hartypenav
på högskoleutbildning" Dehaft för ditt beslut svaratatt satsa somen

betraktatsbetydelse harmycketbetydelse" ellerstor stor som
"studiemedelsrekryterade".

givitsmåste vid tolkningen devisasviss försiktighetEn somsvarav
problematiskafrågor. Anledningen detReuterberg och Svenssons är

hypotetiskmed studiestöd medverklig situationmed jämföraatt enen
medsådan kan inte räkna görstudiestöd. Manutan att svarspersonema

den hypote-verkligen skulledekorrekt bedömning hur agera omaven
resultatendenna reservation harverklig. Trotstiska situationen blev

konsekvenser.studiestödetsökat kunskapernaavsevärt om 1
socialgrupperanvänder indelning iochReuterberg Svensson treen

socialgruppErikson och Jonssons klassdär socialgrupp I motsvarar
och medan socialgrupp IIIklass IV VII, III, motsvararmotsvarar

klass VI och VII.
övergångenhari undersökning studeratReuterberg och Svensson en

föddagymnasisterrikrepresentativa stickprovtill högskolestudier för tre
två från Individualstatistik-hämtadeäldsta1948, 1953 och 1963. De är

individer.000 respektive 11 000projektet och innefattar cirka 12
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Det tredje stickprovet ingår i SCBs reguljära uppföljningar eleverav
lämnat det obligatoriska skolväsendet. ingårTotalt 10 000 indivi-som

der.
Övergång till högre utbildning sådefinieras den skall ha skettatt

årdet då individerna år.fyllt 21 De skall också påbörjatsenast någonha
de utbildningar fanns inom högskolan före högskolereformenav som

1977, det vill främst längre traditionellasäga universitetsutbildningar.

Figur D.3 Studiemedlens påinverkan socialgruppsdifferenserna i över-
gångsfrekvens bland påstuderande låghög respektive
betygsnivå.

Social
m g Högbetygsnivå4.

Ingeneffekt Övergångstid
1970 1975 1985

Social
differentiering

Lågbetygsnivå

V
Hög

Källa: SOU 1992:122, Social bakgrund. Studiestöd och övergång till högre
studier.

Resultaten från årskullenden första 1970 visar betydande socialen
utjämningseffekt. den årskullenFör andra 1975 har den dock upphört
och för den årskullensista årtio tenderar studiemedlen verkaattsenare
i riktning. Figur D.3 visar studiemedlenmotsatt hela tiden utjämnatatt
de sociala skillnaderna bland dem med höga betyg. lågaBland dem med
betyg hade studiemedlen sådan effekt endast årskullen.i den förstaen

årFem påverkas den sociala snedrekryteringen inte alls och i densenare
sista årskullen förstärks den sociala selektionen studiemedlen, blandav
dem lågamed måstebetyg. Man dock komma ihåg studiemedlenatt
fortfarande reducerar de sociala skillnaderna mellan ungdomar med
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tillgå hadefunnitsstudiemedelintevillhögre betyg. Det säga attatt om
studieförutsättningarfrån godasocialgrupp III medbetydligt färre elever

övergått utbildning.till högre
ochReuterbergutvecklingstendenser förtill dessaSom förklaring

underförsämratstvå förhållanden: Dels studiemedlenframSvensson att
skulduppräk-bidragsandel och högrebåde lägrei formperioden, av

akademi-arbetsmarknaden förförsämrade utsikternaningstal. Dels de
period.ker under samma

också destudieoch SvenssonsReuterberg ärivisst intresse attAv
socialgruppbland dem iklart lägreexamensfrekvensenkan visa att var

påbörjattroligen intedeårskullama och 19531948I attsom angav
tillgå. studiemedels-studiemedel funnits Dehögskolestudier inte attom

alltså ha ganskarelativtförefallerfrån socialgrupp Irekryterade sett
dåliga för studier.förutsättningar

alltså detvårterminen berörfrån 1990,undersökningI somen senare
till stude-sigkraft 1989, harträdde i väntstudiemedelssystem mansom

mellanochhögskoleutbildninggrundläggadeirande deltog varsomsom
år.18-30

från förmod-olika socialgrupperstuderandeTabell D.1 Andelen som
studiemedelpåbörjat intehögskolestudierligen inte om

källa:olika tidpunkter. Procent.mellanJämförelsefunnits.
1992och Svensson,Reuterberg

År

1990198519751970
38252212Socialgrupp I
47402829Socialgrupp
53494340Socialgrupp III

49362926Samtliga

successivtrekryteringseffekt ökarstudiemedlensvisarResultaten att
social-ivaritEffekten harsocialgrupper. störstallainom strängt taget

IIII ochDifferensen mellanoch minst iIII gruppgruppgruppgrupp
utjämnings-socialainnebär dentid, vilketminskathar dock över att
studiemed-Orsakerna till ökningenalltså minskat.skulle haeffekten av

i attity-förändringfrämstrekryteringseffektgenerellalens antas vara en
stude-detankensuccessivtallt flermedförtder attanammatattsom

från för-skildekonomi börsjälvständiga individer,rande är varavars
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äldramas. En förklaring kan den kraftigaannan ökning studie-vara av
medelsbeloppet års1989 innebar.systemsom

Orsaken till den proportionellaatt ökningen är förstörst socialgrupp
I sammanhänga dels med den ekonomiskaanses utjämningen mellan
socialgruppema och dels socialgrupp I ökatatt i storlek.

Mot bakgrund dessa resultat kan ställa frågan tillgångenav man om
till studiemedel verkligen har medfört det blivitatt frånandelstörreen
lägre socialgrupper bland de högskolestuderande. utgångspunktMed från
de resultat Reuterberg och Svenssonsom finns det dock intepresenterat
minsta tvivel studiemedelssystemetatt har varitom socialt utjämnande.
Av tabell D.l framgår den sociala utjämningseffektenatt visserligen
minskat tid,över det fortfarandeatt är större andelmen de stude-en av
rande från lägre socialgrupper kunnat påbörja sin högskoleutbild-som
ning tack studiemedlen.vare

Vid upprepade tillfällen har enkätundersökningar genomförts t.ex.
Reuterberg och Svensson vårtenninenav 1990 olika studiehindersom

betydelse bland dem påbörjatinte högskoleutbildning.som Av dessa
framgår de oftastatt ett nämnda hindren uppgivitsav inteattvara man
varit villig pådra sig de studieskulderatt blir följden hög-som av en
skoleutbildning. Den undersökningensenaste genomfördes vårterminen
1993 hittills opublicerad i sin helhet. De vanligaste skälen påbör-att

högskolestudier därangavs som:
Jag fick bra arbete högskoleutbildning.ett utan 48%
Jag ville arbeta och tjäna i stället för studera. 39%pengar att
Jag ville inte dra på mig de studieskulder, blir följdensom av en
högskoleutbildning. 38%

4. Skulle få svårt försörja mig på deatt studiemedel utbetalas.som
30%

Fördelningen mellan socialgrupper vad gäller oviljan studieskuldermot
fördelade sig enligt tabell D.2.

Tabell D.2 Andel i varje socialgrupp uppgivit oviljaatt studie-som mot
skulder varit skälenett till varför högskolestudierav inte
påbörjats procent.

Soc. .I Soc. .II Soc. .III.E._ Samtliga8L_ .81 _å_
Män 29 33 40 35
Kvinnor 3 l 43 43 40

Skillnaden mellan socialgruppema kan förefalla liten, l 1 procenten-vara
heter bland männen och 12 procentenheter bland kvinnorna. Till saken

12 16-4156
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påbörjatfrån socialgrupplägreflerdock det avsevärthör är somatt
såledestyderResultatenstudier.påbörja högreheller planeraroch

social-i lägrestarkaststudieskulder ärådra sigoviljan storaattmotatt
grupper.
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Bilaga E

Statistik rörande nuvarande system
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E.1Bilaga

nybörjareblandstudiemedelUtnyttjandet av

1984/85läsåret

universitetvidstuderandeutnyttjasstudiemedlenhurbelysaFör avatt
specialbearbetninglåtit görautredningen upp-avharhögskoloroch en

harFrån SCBoch CSN.centralbyrån SCB er-från Statistiskagifter
ochuniversitetvidinskrivnagångenförstasamtligahållits uppgifter om

studiein-erhållitsuppgifterhardessaläsåret 1984/85. För omhögskolor
grundläggandeiregistreringsterminerantalterminenriktning första samt

Förläsåret 1994/95.examina sammaochhögskoleutbildning t.o.m.
terminerantaluppgifter t.o.m.erhållitsfrån CSNharindivider om

lånattotaltlån. ochbidragstudiemedelmedläsåret 1994/95 resp. --
kr.miljarder3,4lånat beloppTotaltkalenderåret 1995.belopp vart.o.m.

79nybörjare, procent858totalt 41omfattadeUndersökningen varav
hadeoch 76 utnytt-högskolestudier procentförbidragstudiemedelfått

tablån.framgårålderochkönFördelninglånemöjligheten. avjat

AndelAndelAntal somsomKön,
lånat.studie-fått proc.ålder dec.31

medel,

i
1984 proc.

7679MÄN 85841och
KVINNOR

90932681821- 848686872422 - ,i717306093425 - 3740662635 i-
å

7577MÄN 17-840
8992237721- 828404842422 - 1687031043425 - 3233245235 -

l
i778001824KVINNOR
690940311121- 878982032422 - 737675043425 - 4043417435 -
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Antalet lägremän antalet kvinnorän och tillhörde imännenvar
högre grad kvinnorna åldersintervalletän 22 år.34-

fåFör långtillräckligt uppföljningsperiodatt har det varit nödvän-en
digt välja nybörjargrupp årdrygt tio tillbakaatt i tiden. innebärDettaen
bl.a.

de studerande påbörjat studierna medatt den uppdelning linjer och-
enstaka/fristående kurser gällde läsåret 1992/93t.o.m.som

de studerande läsåret 1988/89att erhöll studiemedel enligtt.o.m.-
tidigare regler, med bl.a. lägre bidrag återbetalningsregleroch andra än
de månganuvarande; studerande torde därför endast lånha med de
återbetalningsregler gällde år 1988t.o.m.som

de studerande till del bedrev studieratt under 1980-talets jämförtstor-
med nuläget arbetsmarknadssituation och till del bör hagynnsamma stor

fåhunnit arbete innan arbetslösheten började öka åromkring 1990.
Nybörjarna i undersökningen har fördelats 19 olika studieinrikt-

ningar med hänsyn till yrkesinriktning och utbildningslinjemas längd.
För varje studieinriktning har uppgifterna ålderutöver kön ochom
fördelningen på antal terminer med registrering, studiebidrag och studie-
lån framtagits. Dessa uppgifter normalt hel termin, registre-avser men
ringsuppgift kan väsentligt kortare kurs eller enbart tentamen.avse en
Vidare erhölls från CSN och SCB uppgifter lånattotalt beloppom
utbetalat belopp i löpande lånetspenningvärde, storlek den 31 decem-
ber 1995, erlagts, genomsnittligt antal examina för deom examen ex-
aminerade eventuell studieregistrering eftersamt examen.

De har fördelats efter denexaminerade första påinriktningexamens
i princip 19 nybörjama. De börjadesamma t.ex.grupper som som
studierna med enstaka kurs och avlade läkarexamen ären senare en
således nybörjare klassificerad enstaka kurs-studerandesom som men

examinerad läkare. För examinerade, liksom för dem intesom som som
avlagt någon har uppgifter framtagits nämntsexamen, samma som ovan
för nybörjama.

I bearbetningen medtogs uppgifter högst tolv terminers registre-om
ring och utnyttjande studiemedel. Några studerande har fleraännuav
registreringsterminer och dessa har del rimligtvis haft studiestödav en

tolv terminerän genom CSNs dispensregler. Uppgifternamer om
utbetalade lån lånsamtliga läsåret 1984/85 höstterminen 1995avser -

lånebeloppetmedan 31 december 1995 innefattaräven eventuellaper
tidigare lån. Vid beräkningen genomsnittligt antal terminer medav-
registrering och studiestöd har den i bearbetningen klassen tolvöppna
eller fler terminer räknats terminer.trettonsom

Uppgifterna antalet terminer med studieregistrering i SCBs regis-om
antalet terminer med studiebidragter, och antalet studielånterminer med

13 16-0856
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olikamedvisar betydande skillnader mellan studerandeinte oväntat
på ålder vidskillnader beroendestudieinriktning eller och ävenexamen

regelolika skillnadernastudierna början. dessaInom är somgrupper
mellan könenoch kvinnor. Skillnadernainte särskilt mellan mänstora

på skillna-på studieinriktning/examen ochberor främst skillnader i även
åldersfördelningen.der i

registrerad studietermin,har naturligtvis minstAlla nybörjare en
avstått från intestudiemedel ellerhelt harmedan drygt 20 procent

haft bidragfå Ytterligare fyra har barakunnat studiemedel. procent
lån någon utbetaladetemiin. Fördelningen storlekenhautan att av

framgårlån läsåren 41994/95 tabell E.1.1. Drygt1984/85 procentav-
lånathade minst 200 000 kr.bland alla nybörjare

vanligaundersökta detfinns det bland de nybörjamaSom väntat
harNågra börjat utbildningslinjemastuderandestudiemönstret: som

flertalet nybörjareeller terminer. Föravbrutit studierna efter etten par
studietidenregistreringsterminer ungefär den normalaantalet motsvarar

långa studi-mycketnågot liten studerande hareller därutöver. En grupp
ingår studieinriktning ochstuderande byttetider, bland dessa even-som

tuellt avlagt än examen.mer en
studiemedlensalla utnyttjatharBland nybörjare på linjerna nästan

avstått frånregeltermin, medan 5 10bidragsdel minst procentsomen -
35minstlåna. Bland nybörjare enstaka/fristående kursatt som var

fått troligenstudiemedelår gamla det endast 13 procent somvar -
dendeltid, inkomstspärren,studeratdärför de flesta ävenatt men

åldersgränsen studiemedelföroch dentidigare förmögenhetsspärren övre
låga andelen.medverkat till denkan haantas

utnyttjan-gällerindividuella variationen detexempel denSom när
på med studie-terminerfördelningen antaletde studiemedel kan tasav

lån och fritidspedagogxamen somförskollärar-bland dem avlagtsom
första examen:

Antal Procent Antal Procent Antal Procent
terminer terminer terminerav exa- av exa- av exa-

lånmed minerade lånmed minerade lånmed minerade

0 10 5 13 10 1
1 3 6 14 ll l
2 3 7 3 12 1-
3 2 8 2
4 47 9 l Totalt 100
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påbörjatDe påstudierna enstaka/fristående har i mindrekurssom
omfattning linjenybörjare utnyttjat bidraget lånemöjligheten.än och
Detta gäller särskilt de äldre.

Tabell E.1.1 lånebeloppSammanlagt utbetalade läsåren 1984/85 1994/95-
påfördelade ålderkön och

Angivna lånebelopp innefattar lånvarken för gymnasiala påfördastudier eller
uppräkningar eller räntor.

Kön på lånebeloppAntal Procentuell fördelning kr
ålder, år 0 50 001- 100001- 200001- 300000-

50 000 100 000 200 000 300 000

MÄN och 41 858 18 2621 30 4 -
KVINNOR

21 26818 10 16 31 39 5- -
22 24 8687 11 19 30 36 4- -
25 34 9 060 19 29 25 23 4- -
35 6 662 49 30 12 9 l- -

MÄN 84017 20 21 20 34 4 -
21 7 237 10 2115 47 6- -

22 24 4 048 13 19 23 40 4- -
25 34 4 310 22 30 22 22 3 1-
35 2 245 58 28 7 5 1- -

KVINNOR 24 018 17 21 31 27 3 -
21 11 031 9 16 37 34 4- -

22 24 3 820 10 18 38 31 3- -
25 34 4 750 16 28 28 25 4- -
35 4 417 44 30 14 10 1- -

Tabell E.1.2 visar andelen med bidrag lånoch andelen med inteatt
varierar särskilt mycket mellan olika linjer, däremot deattmen genom-
snittliga lånebeloppen varierar ungefär motsvarande de olika utbild-
ningarnas längd. Skillnaden mellan genomsnittligt antal registrerings-,
bidrags- lånetermineroch såregel inteär Medan studerandestor.som

exempelvis läkar- och sjuksköterskelinjema utnyttjar studiestödet
allanästan registreringsterminer föreligger betydande skillnad fören

bl.a. civilingenjörsutbildningama inkl. arkitekter, påtagligtharsom
flera registreringsterminer låneterminer.bidrags- ochän Teknologema
förefaller dåha haft terminer de förvärvsarbetet ocksåoch kanske läst
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uppgifterin eftersläpande tentamina vilket kan med andrastämma om-
de pressade studieprogrammen civilingenjördslinjema.

lånebelopp, lånetmåttliga aktuellakorta utbildningar, med detFör är
lånebeloppen.31 december 1995 bara lite de utbetaladestörre änper

återbetalningen genomsnittligthittills detDet innebär i närmasteatt -
lånen inflationenuppskrivning medräknat- balanserat ökningen avav

lånlån år årmed för fr.o.m. 1989. De1988 och räntat.o.m. tagna som
lån fått räntebelastninghar längre utbildningar och harstörre störreen

återbetala taktimotsvarande och har i mindre utsträckning klarat att
med uppskrivningen/räntan.

nybör-bearbetningen har trettio allaEnligt den gjorda procentca. av
studielån universitet ochjarna haft före den första studieterminen vid

årshögskolor. studierna kan ha studier efter adertonDe tidigare avsett
hemifrån,ålder tidigare regler förutsatt de flyttati gymnasiet enligt att

studier främst i komvux kurser i folkhögskolan.samt
både skillnader iAndelen nybörjare avlagt speglarexamensom

långautbildningstidens utbild-studiernas organisation och längd. De
utbildningarna.ningarna har examinationsfrekvens de kortalägre än

studier,studietiden förlängs fortsattaförekommerDet att somp.g.a.
samtligaeller motsvarande. Avibland leder till ytterligare en examen
terminervarit registrerade eller fleraexaminerade hade 20 procent en

framgår redovi-då härtagits inteefter den termin första ut avexamen
dubbelexamination.uppgifterDärför har vi tagit medsade tabeller. om

också på dethelt olika examina,beror dock inte baraDenna attutan
påbyggnadslinjer påbyggnadskurser.studieområden finns ochinom vissa

sjuksköterskor,dubbelexamina vanligast blandkonsekvens härmedI är
fågenomgå påbyggnasdslinjer behörighetförbehöver att somsom

registerdistriktssköterska eller barnmorska. Enligt SCB:sexempelvis
dåterminbedrivit studier efter denhar de examinerade20 procent av

första avlades.examen
föregående tabell,uppgiftervisas motsvarande iI Tabell E.1.3 som

ålder.på Andelen utnyttjar studiestö-kön ochmed uppdelning sommen
lån harbland de nybörjama. Dessadet och andelen med högstär yngsta

lånar.lånen Blandockså räknatgenomsnittliga demde största som
lånar genomsnitt kvinnor rim-de nybörjarna imän änyngsta mer -

börjatutbildningar medan kvinnorligtvis de valt längreatt somg.a. -
lånarårs ålder motsvarandestudierna eller ivid 25 än mänsenare mera

ålder. kön ochDubbelexaminationen till ganska oberoendeär avsynes
ålder.
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Tabell E.1.4 med tabellöverensstämmer E.1.2, med skillnaden att
tabellen bara de examinerade och uppdelning har skett efter in-avser
riktning på den först avlagda Som regel andelen med studie-ärexamen.
medel bidrag bland examinerade bland nybörjare medstörre än mot-
svarande studieinriktning. Detta dock inte för allastämmer t.ex.grupper,
inte för tandläkarstuderande en tänkbar förklaring kan utländskaattvara
studerande lånebenägenhethar högre och lägre examensfrekvens; det

mångafanns påutländska nybörjare tandläkarutbildningen i mitten av
1980-talet.

På liknande har de examinerade regel genomsnittligt högresätt som
studielån lånende genomsnittliga förän motsvarande nybörjare vilket-

rimligtär med tanke de avbryter studierna normalt inte böratt som
lånatha lika mycket dem fullföljt utbildningen. gällerDettasom som

dock inte för 9 omfattar olika korta tekniska utbildningar.grupp som
motsvararTabell E.1.5 tabell E.1.3, med skillnaden tabell E.1.5att

Ävenendast examinerade. tabell E.1.5 visar bland de äldre ärattavser
kvinnorna lånarfler och de i någotgenomsnittän männen mera.

Tabell E.1.6 tabellerna ochE.1.2 E.1.4, endastmotsvarar men avser
dem inte avlagt Som den genomsnittliga skuld-ärsom examen. synes
sättningen betydande bland dem ännu inte avlagtäven som examen.
Nybörjare i och12 14 inte avlagt hargrupperna som examen en
högre utnyttjandegrad studiemedel dem avlagt motsvarandeänav som
examina.

Några lån,studerande har inte bara i form destoragrupper av av
höga genomsnittslån mångaredovisas i tabellerna, utan attsom genom
har lån minst 200 000 kr och enstaka studerande/examinerade harom
lån minst 300 000 kr.om

fått lånaSammanlagt 1 700 nybörjare har kr.200 000 Avöverca.
dessa årsaknade 60 elva Sammantaget hade 50ca. examen senare.
nybörjare fått låna 300 000 kr. Den nybörjareän störstamer gruppen

lånmed minst 200 000 kr 600 enstaka/-nybörjareutgörsom av ca.
fristående kurs.

lånExaminerade med finns främst inom följande andelstora grupper
lånmed 200 kr000 inom läkareöver parentes: 36 tandläkareprocent,

11 procent, veterinärer, jägmästare 13 civilingenjörerprocent,etc.
och arkitekter 5 procent, jurister 17 procent, psykologer fl. 27m.
procent, teologer, humanister, bibliotekarier m.fl. 11 procent och

Ävenkonstnärer 14 procent. bland nybörjare med motsvarande studi-
einriktningar, låntagarefinns lånmed 200 000överutanmen examen,
kr lånoch enstaka med 300 kr. framgår000 Dettaöver tabell E.l.7,av

tabellerna 5.1.3 och E.1.5, endast demmotsvararsom men avser som
mt; avlagt examen.
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ånyo påpekaAvslutningsvis finns de redovisade uppgifter-skäl att att
nybörjargrupp i mitten bidragsdelen1980-talet. Trots attna avser en av

från år påbörjathöjdes finns uppgifter1989 det tyder deattsom som
år lånarstudier under i väsentligt omfattning. Detta be-störresenare

handlas följandei avsnitt.
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Bilaga E.2

Studerandes studiefinansiering och förmögen-
årheter 1993

Centralbyrån bearbetathar för utredningens räkningStatistiska SCB
gymnasiesko-olika för kombinera uppgifter studerade iregister att om

årunder med uppgifter inkomsterlan, komvux och högskolan 1993 om
till-i folkhögskolan inteförmögenhet Uppgifter eleverom varm.m.

de studerande finansierade sinagängliga. Syftet kartlägga hurattvar
förmö-hade vid sidan studier, derasstudier, hur inkomster destora av

genhet m.m.
inkomstanställning, företagarinkomst ochInkomst inkomstavser av

idet användskapital. Förmögenhetsbegreppet är taxe-av samma som
skulledecember 1993förmögenhet sistaringen. Vid deklaration perav

tillgångar beskattningsgränsen redovisas.underäven
någonTotalt det 500 000 64 årmellan 20 och sompersonervar ca.

högskolagång år gymnasieskola, komvux ellerstuderade iunder 1993
ingår deltidsstude-utomlands. Bland dessaexklusive studerande även

förmögenhetsuppgifterochrande. Eftersom tillgängliga inkomst- avser
vidår intjänatsmöjligt belysa inkomsternahela 1993 det inteär att om

situationendå bedrivits. Därför redovisassidan studierstudier ellerav
utbildningsformstuderade iför studerandede 214 000 som sammaca.

således studerandebåda år hälften determinerna 1993. Det är änmer av
endast stude-ingår bytt studieinriktning elleri undersökningen somsom

bearbet-år fortsattaoch därför utelämnats i dentermin 1993rat somen
ningen.

Samtliga Studerande medUtbildning som
studier helastuderat samma

årår 19931993
antal procent

6 200 13Gymnasieskola 46 100
189 800 70 900 37Komvux
260 100 136 700 53Högskolan
496 000 213 800 43Samtliga

be-ovanstående tablå utbildningsform angivits dehar för varjeI som
året antalet1993 i totaladrivit studier hela procent somavsamma

året. normaltnågon gång Eftersom högskolestudiemastuderade under
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i
längst varaktighet har andelär dessa kommit med i denstörstav av ifortsatta bearbetningen. Diagrammen och refererarnedantexterna om-

inte till dem studerade i årutbildning helaannat anges som samma-
1993.

Figur E.2.l Antal kvinnor och studeratmän i utbildningsformsom samma
årunder hela 1993, fördelade efter utbildningsform.

Antal
80000

60000

KvinnorI
4000° E|Män -

20000-

2 l0
Högskola Komvux Gymnasium

Källa: SCB

Kvinnorna fler utbildningsform, vilketän männen, över-oavsettvar
förhållandemed tillgänglig elevstatistik. framträderDettaensstämmer

tydligast bland 63komvuxstuderande, kvinnor och 37procent procent
förhållandevis fåmedan det bland de gymnasiestuderandemän, var

mångalika kvinnor, 47 respektivenästan 53män procent procent.som

ocksåKvinnorna fler åldersklass. Skillnadenän männen oavsettvar
mellan andelen kvinnor och åldersintervallenspeciellt tydlig imän var

år,35-64 där i genomsnitt fåtaliga70 de kvin-elevernaprocent av var
Männen dock fler kvinnorna i högskolestuderandeännor. var gruppen

år.25-34
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åldmma 35-44Figur kvinnor i 20-24, 25-34, ochE.2.2 Antal och män
åretår utbildningsform hela45-64 studerat i sammasom

efter utbildningsform1993, fördelade

40000

30000

KvinnorI
20000 MänD __

10000

0 . . .Ålder 20-24 25-34 35-44 45-64 20-24 25-34 35-44 45-64 20-24 25-34 35-44 45-64
Komvux GymnasiumHögskola

Källa: SCB

Åldersföndelningen utbildFigur bland studerande iE.2.3 samma
år på utbildningsform.ningsform hela 1993, fördelade

Procent
1OO-ä--ü

80 ----

60 --Z-

40 %

20

GymnasiumKomvuxHögskola
Ålder 325-34 535-44 45-6420-24I

Källa: SCB
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Andelen studerande årmellan 35 och 44 gamla, kön,oavsettav var
tvåi komvux i de övriga utbildningsformema.större än Det överensstä-

med komvux främst vänder sig till äldre studerande. Närmareattmmer
38 de studerande i komvux år.emellertid under 25procent av var
Studerande åri gymnasieskolan minst 20 gamla stude-änvar yngre- -

tvårande i de andra utbildningsformema. bådeDetta gäller i den be-
arbetade och bland samtliga årstuderande 1993.gruppen

Figur E.2.4 studiefinansiering bland studerande i utbildningsformsamma
århela 1993, fördelade efter utbildningsform.

Procent

100-- --i

80

Kombinationer

60 -Q Svux/aEl o
ulbbidrag

IStudiemedel40 4: Vä

20 m -.p

o m. m,
Högskola Komvux Gymnasium

Källa: SCB och CSN

studerandesDe studiefinansiering bestod främst studiemedel bi-av
låndrag och kombinationer studiestöd. komvuxIsamtev. av var

kombinationer studiefinansiering vanligast, främst kombinationenav
studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd svux och särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa svuxa. följdDet ökningen svuxa-anslagetär en av av
fr.o.m. år dåjuli1 1993, utbetalningen frånökade 215av svuxa ca.
milj. kr till 2 260. milj. kr. Sannolikt mångahar komvuxstuderandeca.

vårenmed studiemedel år fåttunder 1993 studeratde undernärsvuxa
århösten 1993.
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Figur E.2.5 Studiemedelstagare studerat i utbildningsformsom samma
århela 1993, fördelade efter sidoinkomst och utbild-nings-

form.

ObserveradenPrlcgenl kapadeskalan
l Ä H" kli 0gs ° aArL14

Komvuxi e-- -
17 i Gymnasium,-

cocooooccc-;ggggggcögåågggggêöâ AA
cc-v occccocosasøs/acococcccoc-mmvmohøcøxgêêêifaoiäaä :Ae AAA
Sidoinkomsl,kronor

Källa: SCB och CSN

Studiestödstagarnas sidoinkomster varierade förhållandei till utbild-
ningsform. lågaMycket sidoinkomster vanligast bland gymnasie-var

procent,och komvuxstuderande komvux och gymnasium 27 högskola
knappt 14 medanprocent, höga sidoinkomster vanligast blandvar
komvuxstuderande. Det kan bero både studerande iantas attsenare
komvux äldre övriga studerandeär ochän svux/a inte reduceras vidatt
sidoinkomster. Studerande i högskolan och gymnasieskolan hade en
tydlig inkomsttopp kring 20 år,000 kr vilken kan till delantas storper
bestå inkomster från sommararbete.av

Den andelen komvuxstuderande medstora studiemedel sidoin-utan
komst kan påbero flertalet dessa årunder 25 och underatt av var

svårttid haft få arbete vid sidan studier.att Motsvarandesenare av

l4 16-0856
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gymnasiet.också studerade iförhållande demgäller som

år 1993, för-studiemedel under helaHögskolestuderande medE.2.6Figur
ålder sidoinkomst.efter ochdelade

Procent
18

20-24år16 -

w --44 r---L13 -45-64år---
Im ll

3/6 .""i / s4 -§x Ä x -7 . .
_;:_. 1/å â 510

°98999ââ98989§8â8â°8âåoöööccêoöcööoccagoo
933$3$$35898§§§§ê§§§

Sidoinkomst.kronor

och CSNKälla: SCB

ål-medvarierade tydligtstudiemedelstagareförInkomstfördelningen
Såsidoinkomster.hade lägrestudiemedelstagaredern. Yngre gott som

underår studiemedel tjänarmedunder 25högskolestuderandealla
sidoinkomstermedantaletstudierna. Detvid sidan100 000 kr storaav
från000 inkomsterkankring 20 kr nämnts antas sommar-varasom

intevilketinkomstspridning,studerande hararbete. äldre störreDe en
bedriverstuderandedå utsträckningförvånande ide änstörreär yngre

därmed harpå ochstudiemedel deltidmedeventuelltdeltidsstudier -- isidan studierna.arbeta vidmöjligheterstörre att av
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Figur E.2.7 Studiemedelstagare studeiati utbildningsformsom samma
århela 1993, fördelade efter utbildningsform förmögen-och

het.

Procent

__.___,HögskolaI
KomvuxD
Gymnasium

- -

-l
Förmögenher.kronor

Källa SCB och CSN

Mindre 2 de studerande utbildningsformän procent oavsettav - -
hade årförmögenhet överstigande 200 000 kr under 1993. Nästanen
inga studiemedelstagare hade förmögenhet överstigande 300 000 kr.en
Effekten besparingar studiestödssystemeti studiemedelspröv-av genom
ning förmögenhet dådärför sannolikt liten, särskilt studieme-ärmot
delsprövning redan inkomster såsomkapital, aktieavkast-görs mot av
ning, realisationsvinst förmögenheterDessutom under 800 000ärm.m.
kr i det dåomöjliga kontrolleranärmaste i deklarationenatt man numera
inte behöver förmögenhet under detta belopp.uppge
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Bilaga E.3

1990-taletFörändringar under

studie-i högskolan utnyttjathar allt fler studerandeSedan hösten 1991
läsåretFrån läsåretdå 1990/91 tillframför allt bidragsdelen.medel och

från 66bland dessa studerande ökathar andelen bidragstagare1994/95
orsakernade främstatabell E.3.1. Entill 74 seprocentprocent av

frånantagning till högskolan tillämpasförtorde de regler somnyavara
stude-syftar till bl.a. öka antagningenhösten 1991 och att av yngresom

arbetsmarknaden,kärva lägetrande. Tillsammans med det som
direktövergångenfåmöjligheter arbete, harbegränsat ungdomarnas att

från Samtidigt väljer enligt SCBstill högskola ökat.gymnasieskola
finans-äldrenybörjare i utsträckningundersökningar större än attyngre

studiemedel.iera sina studier med

studieme-i högskolan, därav andelenstuderandeTabell E.3.1 Antal
registrerade studie-genomsnittligt antaldelstagare och

läsåren 1994/95.studerande, 1990/91veckor per -

Genomsnittligt antalLäsår Studie-Antal
registrerade studieveckori medelstagarestuderande

studerandegrundutbild- procent per
ning

28498 661990/91 202
69 291731991/92 221

301992/93 241 455 72
256 74 331993/94 442

33269 741994/95 815

KällasCSN

framgår också studieveckorantalet registreradeAv tabell E.3.1 att
Läsåretstudieomfattningen har ökat. 1990/91ökat, d.v.s.studerandeper

högskoleutbildning i genomsnitti grundläggandevarje studerandevar
genomsnittstudier, medan motsvaranderegistrerad för 28 veckors

läsåret del kan orsaken den ökadeveckor. Till viss1994/95 33 varavar
bidrar till ökade utnyttjandetstuderande. detantagningen Dettaav unga

studiemedlen.av
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alltEn del studerande utnyttjar studiebidraget. Däremot harstörre av
lånebenägenheten, låntagared.v.s. andelen samtliga studiemedelstaga-av

sjunkit läsåretför studerande lånebenägen-1993/94, vareftert.0.m.re,
åter någotheten ökat lånebe-se tabell E.3.2. utlandsstuderandeFör har

nägenheten ökat fortlöpande under 1990-talet samtidigt antalet ut-som
landsstuderande lånarökat kraftigt. Dessa studerande i kronor räknat

sådubbelt mycket andra studerande.som

låntagareTabell E.3.2 Andelen samtliga studiemedelstagareav
lånebenägenheten läsåren 1991/92 -1994/95 i olika
utbildningsnivåer.

Utbildningsnivå Läsår lånebenägenhet i procent
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95

Gymnasial 69,5 67,0 64,0 65,2
Eftergymnasial 76,6 74,8 72,5 73,4
Samtliga i Sverige 74,9 73,0 70,7 71,8
Utlandsstuderande 74,3 75,4 80,077,5

också högskoleområdetDet har skett förändringar inom med-som
verkar till förlängda studietider, framför allt för utbildningar inom
vårdområdet. frånExempelvis har sjuksköterskeutbilningen ökat fem till

årterminer. förefaller högskolereformenVidare 1993 ha medfört attsex
studietidema ökat för andra studerande. Exempelvis har examinaäven
från år långaden tidigare och halvt ekonomlinjen i utsträck-tre ett stor
ning med de studerande omfattandemagisterexamenersatts att tar ut en

årsminst fyra framgårstudier. studietidema ökatAtt bl.a. av examens-
från årstatistik förhållandefigur E.3.1. tillse Den visar iattsenare

såväl frånsamtliga examina har antalet andelen examina utbild-som
ningar års läsåretomfattande minst studier ökat. Mellan 1988/89 ochtre
läsåret från1994/95 har denna andel ökat 6841 till procent.procent
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Figur E.3.1 högskoleexamina omfattande respektiveAntalet mindre än,
års läsårenminst studier 1988/89 1994/95.tre -

25000

/
20000

15000

10000

Minst år3
5 000

Kortamän3år

0 1993/941988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95
Läsår

Källa: SCB

ocksåpå till stude-arbetsmarknaden bidrar delsDet kärva läget att
någotpå utbildning studerarkomma in önskadrande i väntan att

studera efterexaminerade fortsätterandrahandsalternativ, dels till att att
från examine-uppgifter SCB andelenstyrksDet av omexamen. senare

examensläsåret.höstterminen efter Dennarade registreradesom var
läsåretfrån läsåret 1990/91 till 15andel har ökat 10 procentprocent

svåra säkert belägga,för närvarande helt1993/94. tendenserDessa är att
påstudiemedelantal studieterminer medtorde medföra ökatettmen

högskolenivå.
både kostnaderaktuella tendenserna medför ökadeDe här redovisade

för bidragen ökad skuldsättning.och



SOU 1996:90 379Bilaga F

Bilaga F

Kapitelspecifika bilagor
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Bilaga F.1

Årsarbetsinkomst åldern år,heltidsarbetande i efter högstaför 25-29
utbildning uppräknade tal för 1970.

KvinnorUtbildning Män
19901970 1990 1970

600170500 160000 159Bibliotekarier 198800
200600 183300 123300 140Konstnärligutbildning 204
400195700 141000 172203900Teologer
500196300 179273200 216900Humanisten
900400 132138700 160400 111Fritidsledare
80099200 138200 153900Fritidspedagoger 117
5006 112500 139151Förskollärare - 600178188000Grundskollärare -- 100165200 191500 210100242Klasslärare

Ämneslärare 199300206000266100 230600
400172100 184208300210300Yrkeslärare

167 174900600 800400 194estetiska 211Lärare ämnen
200800500 184100500 299357Ekonomer
2108006 237800000 305371Jurister

600150900 189234400200000Journalister
700188100212Psykologer -- 100161700 172212300236900Socionomersociallinje

171400700 125000170700 225Programmerare
500 192500267500 158227800Samhälls-bet.vetare

168700186000Syokonsulter -- 213000267000 203300363900Arkitekter
700300 141181Drifttekniker -- 172700 195500288500359300Civiling.Vov-Lantm.

186300 206200284400310800Civiling.El-Fy-Da
196142500 500290700337200Civiling.Ma-Fa-Ind
213100100 183900360200 305Civiling.Ke-Bv-Geo

100179800 191285300okändinriktn. 352200Civiling.
000700 191900 177800 231247Naturvetare

14360060188Högskoleingenjörer -- 135100700 84200180500 185Gymnasieingenjörer
137500100123300 217Sjöbefäl -300 234000600 301900 240372Apotekare
143100900 109300170900 153Arbetsterapeuter

300112300 151700 163900Laboratorieassistenter 112
421700 291200562400 358300Läkare

000153400 192225300 217500Receptarier
139100 151800163100 161200Sjukgymnaster

160600184200 130500Sjuksköterskor 155100
146900 156100174900Socialservioeutbildning 153100
106 142200300Tandhygenister -- 206200238200 249100374200Tandläkare

500 227200314500 208Veterinärer 312100
170800266 224200 170800Agronomer-hortonomer 500

100274800 171310600Jägmästare - 800300 131200 203183800 237Poliser
166500239100221200Militärer -

ochCiviling. Civilingenjör med inriktning lantmäteriochAnm. Vov-Lantm väg vatten.
elektro. teknisk och data.Civiling. El-Fy-Da Civilingenjör med inriktning fysik

ekonomimfl.inriktning maskin, farkost.industriellCiviling. Ma-Fa-lnd Civilingenjör med
inriktning kemi, bergsvetenskap,och geoteknik.Civiling. Ke-Bv-Geo Civilingenjör med
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Bilaga F.2

månadsinkomstJämförelse disponibel mellanav

förvärvsarbete och studier

Förusättnin gar:

hushållstyperSex olika har valts, nämligen:
Ensamstående år29änyngre-

årGifta/sambo 29änyngre-
Ensamstående årmed barn 10änett yngre-
Ensamstående två årmed barn 10änyngre-

årGifta/sambo med barn 10änett yngre-
två årGifta/sambo med barn 10änyngre-

månadsinkomstEn förvärvsarbetar ha 00012antasperson som en
kr, vilket kr dagpenninggrundande arbetslöshetsersättning409 iger

ensamstående månad-DPA. del exempel avseende föräldrarI antasen
sinkomsten 6 760 kr, vilket kr i för jämföra230 DPA, attvara ger

ensamståendesituationen för förvärvsarbetande och studerande föräldrar
lågmed inkomst. studerar med särskilt vuxenstudiestöd,En person som

arbetslös eller ej, eller studerar med utbildningsbidragoavsett antas
också ha haft nämnda inkomster innan studierna eller arbetslösheten

pågå månader. månaderbörjade. Studierna 9 Resterande 3antas av
kalenderåret studenten ha inkomster arbetslöshetser-motsvarandeantas

hushållmånadsinkomster.sättningen 75% för tidigare nämnda medI
två årsinkomstinte kr,den studerar ha 150 000antasvuxna som en

månadsinkomstmotsvarande 12 500 kr.en
årsSkatt har beräknats enligt 1996 skattetabell Beräkning30. av
års ensamståendebostadsbidrag skett 1996har enligt regler. För en

månad,barn har boendekostnaden antagits kr2 500utanperson vara per
för gifta/samboende månadbarn för4 000 kr ochutanpersoner per

hushållstyperövriga med barn 5 000 kr. beräkning barnbidragFör av
och bidragsförskott har reglerna gäller januari 19961 använts.som
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EnsamståendeTabell F.2.1 månad.barn inkomst 12 000 krutan per-

Färvärvs- Nuvarandestudiestöd Nyttstudiestöd
arbete Studiemedel Svux/a Utbbidrag 40% 60% 80%,

Egeninkomst 144000 27000 27000 2700 27000 27000 27000
Ink.makesambo 0 0 0 0 0 0 0
studiebidrag 0 17658 65052 81000 25412 38 119 50825
Skatttabell 30 43 884 6780 23448 30876 6780 6 780 6 780
Nettoinkomst 100116 37878 56202 124 45632 5877 339 71045

Bostadsbidragår 0 0815 0 0 2496 0 O
Ink.totaltförelån 100116 42959 56202 77 124 48 128 58339 71045

studielånMax 0 45873 20898 0 38 119 25412 12706
disponeraAtt
är 100116 88832 77 100 8677 124 247 83751 83751per

månad12 8 343 403 67 425 6427 7 187 6 979 6 979per

månad.Tabell F.2.2 Samboende barn inkomst 12 000 krutan per-

studiestödNuvarandestudiestöd NyttFörvärvs-
60% 80%Studiemedel Svux/a Utbbidrag 40%arbete

000000 27 2700027000 27000 27000 27Egeninkomst 14400
150000150000 150000 150000 150000Ink.makesambo 150000 150000

119 50825658 650 000 25412 38studiebidrag 0 17 52 81
860 860956 52860 52 52964 52860 69528 76Skatttabell 30 89

162259 965160 149552 174inkomst 036 141798 122 181044Netto 204

0 0O0Bostadsbidrag/ 0 0
965552 162259 174160122 044 149förelån 036 141798 181Ink. totalt 204

706119 25412 1220898 0 38studielån 0 45 873Max
disponeraAtt

187671 187671187671181020 181044perår 204036 187671

15639 1563915639639 15085 15087månad 003 1512 17per
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Tabell F.2.3 Ensamstående med barn inkomst månad.6 760ett kr per-

Förvörvs- Nuvarandestudiestöd Nyttstudiestöd
arbete Studiemedel Svuxla Utb.bidrag 40% 60% 80%

Egeninkomst 81 120 15210 15210 15210 15210 15210 15210
Ink.makesambo 0 0 0 0 0 0 0
studiebidrag O 17658 29660 45630 25412 38 119 50825
Skatttabell 30 23712 2 760 12804 17976 2 760 2 760 2 760
Nettoinkomst 57408 30 108 32066 42 864 86237 50569 63275

Barnbidrag 6807 7 680 6807 680 6807 7 6807 7 680
Bidragsförskott 14080 14080 14080 08014 14080 14080 14080
Bostadsbidrag/år 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200
Ink. låntotaltföre 368107 80068 82026 92824 87822 100529 113235

Maxstudielån 0 45873 10589 0 38 119 25412 12706
Att disponera

år 107368 125941 61492 92824 125941 125941 125941per

permånad12 8 947 10495 7 718 7 735 10495 10495 10495

Tabell EnsamståendeF.2.4 med barn -inkomst månad.ett 12 000 kr per

F Nuvarandestudiestödörvdrvs- Nyttstudiestöd
arbete Studiemedel Svux/a Utb.bidrag 40% 60% 80%

Egeninkomst 144000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Ink.makesambo 0 0 0 0 O 0 0
studiebidrag 0 65817 52650 81000 25412 38 119 50825
Skatttabell 30 88443 6 780 23448 30876 6780 6 780 6 780
Nettoinkomst 100116 37878 56202 77 124 45632 58339 71045

Barnbidrag 6807 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680
Bidragsförskott 14080 14080 14080 14080 14080 14080 14080
Bostadsbidrag/år 80022 28200 28200 28200 28200 28200 28200
Ink.totaltförelån 144676 87838 106162 127 95592084 108299 121005

studielånMax 0 45 873 20898 0 38 119 25412 70612
disponeraAtt

perår 144676 133711 127060 127084 133 133711 711 133711

månad12 05612 11 143 10588 10590 11 143 ll 143 14311per
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månad.tvåEnsamstående inkomst 6 760Tabell F.2.5 med barn kr per-

Nuvarandestudiestöd NyttstudiestödFärvärvs-
40% 60% 80%Studiemedel Svux/a Utbbidggarbete

210 210 1521015210 210 15Egeninkomst 81 120 15210 15
0 0 00 0Ink.make/sambo 0 0

119 50825660 630 25412 38658 29 45studiebidrag 0 17
760760 2760 2804 976 22 760 12 17Skatttabell 30 23712

569 6327537862 5032066 4286430 108Nettoinkomst 57408

360360 15360 15360 360 15360 15 15Barnbidrag 15360 15
160 28 160160 28160 28 160 28160 28 160 28Bidragsfötskott 28

3270032700 32700700 32700år 32700 32Bostadsbidrag 32700
126789 139495114082108286 119084förelan 133628 106328Ink totalt

1270638 119 2541210589 0studielån 45873Max 0
disponeraAtt

201 152201152201 152118874 119084år 628 152201133per

683 12683906 12683 12683 9 9 924månad 136 1212 11per

Ensamstående två inkomst 12 000 krmed barnTabell F.2.6 per-
månad.

Färvdrvs- Nuvarandestudiestöd studiestödNytt
arbete Studiemedel Svux/a Utbbidrgg 40% 60% 80%

Egeninkomst 144000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Ink.makesambo 0 0 0 0 0 0 0
studiebidrag 0 65817 52650 81000 25412 38 119 50 825
Skatttabell 30 43884 6 780 23448 30876 6 6780 780 6 780

inkomstNetto 100116 37878 56202 63277 124 45 58339 71045

Barnbidrag 15360 15360 36015 15360 15360 15360 15360
Bidragsftsrskott 28 160 28 160 28 160 160 16028 160 28 28 28 160
Bostadsbidragår 27300 32700 32700 32700 32700 32700 32700
Ink.totaltförelån 170936 114098 132422 153344 121852 134559 147265.

studielånMax 0 45873 20898 0 38 119 25412 12706
disponeraAu
år 936170 159971 153320 344 159971 159971 159153 971per

månad12 14245 13331 12777 12779 13331 13331 13331per
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månad.inkomst 12 000 krTabell Samboende med barnF.2.7 ett per-

studiestödNuvarandestudiestöd NyttFörvärvs- -60% 80%Utbbidrag 40%Studiemedel Svux/aarbete

000 27000 270027000 27000 27000inkomst 144000 27Egen
150000150000 150000150000 150000150000Ink.makesambo 150000

38 119 5082552 25412650 810000 17658studiebidrag
860 5286052860 5276956860 6952889964 52Skatttabell 30

965162259 174149552160122 181044798036 141Nettoinkomst 204

680 7 680680 7680 77 680 7680 7 680Barnbidrag 7
0000 00Bidragsförskott 0

576 6035118 80 11567012668Bostadsbidragår 0
515 188680168350 178724146 173472 188lån 716 162Ink. totaltföre 211

70625412 1238 11920898 045873studielån 0Max
disponeraAtt

201386206469 203927194370 188724716 208019år 211per

206 16994 1678216 727 17335 198 15månad 643 1712 17per

månad.två inkomst 12 000 krmed barnTabell F.2.8 Samboende per-

studiestödNyttNuvarandestudiestödFärvärvs-
60% 80%Utbbigag 40%Studiemedel Svux/aarbete

000 270027000 27000 27000000 27000 27Egeninkomst 144
150000 150000150000150000150000150000Ink.make 150000sambo

50825412 38 119000 2552650 81176580studiebidrag
52860860 528605276956860 69528964 52tabell 89Skatt 30

965174552 162259149160122 181044798036 141inkomst 204Netto

360360 15360 15360 15360 15360 1515360Barnbidrag 15
0 000 000Bidragsförskott

076 10535618 1315170 4 500168 100 17Bostadsbidrag/år
200860190695180530652 200904326 185174lån 219396lnk. totaltföre

706412 12119 253802089845873studielån 0Max
disponeraAtt

566213216107218649200904206550220199396år 219per

009 17797221 1818167421721318350månad 1828312pet
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Bilaga F.3

Heltidsstudiestöd vid varierande sidoinkomster. Jämförelse mellan
nuvarande och föreslagna regler.

Studietid: månader.Nio Basbelopp:36 200 kr. Fribelopp:54 300 kr.
Reducering:Nuvaranderegler: Stödet reducerasmed 50 inkomst överstigerprocent av som
fribeloppet.
Föreslagnaregler: Stödetreducerasmed60 inkomst överstigerfribeloppet.procentav som

Sido- Nuvarande Förslag
inkomst regler 40 60 80procent procent procent

år LånBidrag Bidrag Lån Bidrag Lån Bidrag Lånper
0 65817 45873 25412 38119 38119 70625412 50825 12

8004 17658 45873 25412 38119 38119 25412 50825 12706
9600 65817 45873 25412 38119 38119 25412 50825 12706

40014 17658 45873 25412 38119 38119 25 50825 706412 12
19200 65817 45873 25412 38119 38119 25412 50825 12706
24000 17658 45873 25412 38119 38119 25412 50825 12706
28800 658 873 38119 38119 825 1270617 45 25412 25412 50
33600 17658 25412 38119 38119 50825 1270645873 25412
38400 658 873 25412 38119 38119 25412 50825 1270617 45

658 825 1270643200 17 45873 25412 38119 38119 25412 50
70648000 658 45873 25412 38119 38119 25412 50825 1217
70652800 658 25412 38119 38119 25412 50825 1217 45873

57600 24620 36931 36931 620 49241 1231017199 44682 24
62400 16532 42949 23468 35203 35203 23468 46937 11734
67200 865 216 22316 33475 33475 22 316 44633 1115815 41
72000 198 164 31747 31747 21164 42329 1058215 39483 21

1000676800 14531 37750 20012 30019 30019 20012 40025
81600 864 36 860 28291 28291 18860 37721 943013 017 18
86 563 26563 8854400 13197 34284 17708 26 17708 35417
91200 12530 32551 16556 24835 24835 16556 33113 8278
96000 809 770211863 30818 15404 23107 23107 15404 30

100800 196 29085 14252 21379 21379 14252 28505 7 12611
105600 65110529 27352 13100 19 19651 13100 26201 6550
110400 9862 25619 11948 17923 17923 11948 23897 5974
115200 9 195 23886 10796 16195 16195 10796 21593 3985
120000 8528 22153 9644 14467 14467 9644 19289 4822
124800 861 492 167 20420 8 12739 12739 8492 985: 4246
129600 7194 18688 7340 11011 11011 681 36707340 14
134400 6527 16955 6 188 9283 9283 6 188 12377 3094
139200 5 859 15222 5036 5557 7555 5036 10073 2518
14400 5 192 13489 884 8273 5 5827 3884 7769 1942
148800 4 525 756 2732 4099 46511 4099 2732 5 1366
153600 3858 10023 1580 2371 2371 1580 3 161 790
158400 3 191 8290 428 643 643 428 857 214
163200 2524 6557 0 0 0 0 0 0
168000 1857 4 824 0 0 0 0 0 0
172800 190 3091 01 0 0 0 0 0

600177 523 1358 0 0 0 0 0 0
182400 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bilaga F.4

kalenderhalvårstudievecka ochFribelopp per

år 1996.Basbeloppet 36 200 krär

Studie- Studie-Procent Kronor Procent Kronorav av
veckor basbeloppet veckor basbeloppet

0 150,00 54300 14 97,50 35295
1 146,25 52943 15 93,75 33938
2 142,50 585 16 90,00 3258051
3 86,25138,75 50228 17 223
4 135,00 48870 18 82,50 29865
5 19 78,75 28508131,25 47513
6 150127,50 46 155 20 75,00 27
7 123,75 44798 21 71,25 25793
8 22 67,50120,00 43440 24435
9 116,25 083 23 63,75 2307842

60,00 72010 112,50 40725 24 21
11 108,75 39368 25 56,25 20363

26 52,50 1900512 105,00 38010
13 101,25 36653
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Bilaga F.5

Jämförelse mellan nuvarande stöd och förslag

Tabell F.5.1 Nuvarande stöd och förslag -jämförelse beloppav per
studiemånad

Dagmnningnivå,kronor
564 450 350 230

Nuvarandestöd
skattetabe1l30

Utbildhingsbidrag
brutto 12408 9 900 7 700 5060-

8568 7 005netto 5492 3 600-
Svuxa
bidragbrutto 8065 6435 5 005 3290-
bidrag 5 750 4 532 3507 2 390netto-
lån 2 818 2473 1985 1210-
totalt 8568 7 005 5492netto 360-

Studiemedel
bidrag 1962 962 9621 1 962netto 1-
lån 5 098 5098 5 098 0985-
totalt 7 059 0597 7 059netto 7 059-

Förslag

Grundskølenivd80
bidrag 5 647 647 6475 5 5 647netto-

-lân 1412 1412 1412 1412
totalt 7 059 0597 7059netto 7059-

Prior. nivå60gymn.
bidrag 2364 4 236 4 236 4 236netto-
lån 2 824 2 824 2 824 2 824-
totalt 7 059 7059 7 059netto 7 059-

Ejprior. nivå40gymn.
bidrag 2 824 2 824 2 824 2 824netto-
lån 4 235 4 235 4 235 4 235-
totalt 7 059 0597 7 059netto 7 059-
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stödoch nuvarandemellan förslagDifferensTabell F.5.2

Egpenninggå, kronor
564 450 350 230

Gmndskolenivå80

360 160 050jfr bidrag 2920 1 2netto + +- -
460lån 510 50 1570 3utbildn. inkl. 1netto + + +-

bidrag

3260100 120 2 140jfr bidrag 1netto + ++-
4603lån 510 50 +1 570inkl. 1netto ++svuxa -

690 690 3690690 3 3jfr bidrag 3netto ++ ++
0lån 0 0inkl. 0studie- netto + + ++

medel

nivå60Prior. gymn
6402770 l 2604 330jfr bidragnetto +-- -

346050 570lån 510 1utbildn. inkl. 1netto + ++-
bidrag

850300 730 1510jfr bidrag 1netto ++--
46050 1570 3lån 510inkl. 1netto + ++svuxa -
2702270 2270 2jfr 2 270bidragnetto ++ ++

00lån 0studie- inkl.netto + ++ +
medel

nivå40prior. gymrL .
780670740 4 180 2jfr bidrag 5netto - ---
460570 3utbildn. lån 510 50 1inkl. 1netto + ++-

bidrag

680 430jfr 2930 l 710bidragnetto +- - -
1 3460inkl. lån 510 so 1570netto + ++svuxa -

860860 860jfr bidrag 860netto + + ++
0lån 0 0studie- inkl. 0netto + + ++

medel
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Bilaga F.6

Levnadsomkostnader och disponibelt
nettobelopp studiemånadper

de nedanståendeI exemplen visas disponibelt studiemå-nettobelopp per
nad under 1996 studiemedel, barnbidrag, bidragsförskott och bostadsbi-
drag. Detta jämförs hushålletsmed utgifter.
Utgifterna på:baseras

måttKonsumentverkets lägsta levnadsomkostnadsnivå, vilket är-
identiskt med gällande socialbidragsnorm
socialbidragsnormens belopp för barn-

hög lågrespektive skattning bostadskostnadenen en av-
schablonantagande särskilda studieomkostnaderett om-
riksmedelvärde barnomsorgsavgiftett-

Socialbidragsnormen har valts för någor-den kan sägasatt ettvara
lunda måtttillförlitligt skälig lägsta nivå för levnadsomkostnader.
Socialbidragsnormens påbelopp levnadsomkostnader uppgår för en
ensamstående till månad3 451 kr exklusive bostadskostnad ochper
barnomsorgsavgift. Detta kan jämföras med Sparbankens studentbudget
1995 där uppgårmotsvarande belopp till månad3 800 kr förper en
ensamstående studerande studieomkostnader tvåinräkande. För
samboende uppgår socialbidragsnormen månad.till 5 712 kr per

Beloppet utgår frånbarn här det högre beloppet i socialbidrags-per
dvs beloppet för årbarn 4-10 mån1 962 kr/ och inte detnormen,

lägre belopp gäller för årbarn 0-3 666 mån.1 kr/som
nivå påUtöver lägsta levnadsomkostnader för och barn, harvuxna

utgiftspost för studiekostnader tillfogats. Den handlar främsten om
kurslitteratur och studiematerial. Studiekostnaderna har tillannat satts

månad,800 kr utgår frånvilket Sparbankens studentbudget 1995per
för högskolestuderande. Studiekostnaden sannolikt högt förräknadären
studier i komvux påoch folkhögskola. Bland de högskolestuderande
varierar dessutom kostnaden för kurslitteratur mellan olika utbildningsin-
riktningar, ocksåliksom möjligheterna låna eller köpa begagnadatt
kurslitteratur.

Den barnomsorgsavgift används i exemplen medelvärdenärsom av
landets samtliga årskommuner 1995 avgifter inom det inkomstläge

studiemedelstagare sidoinkomst befinner sig i inkomsterutansom
under mån.10 OOO kr/
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Olikakraftigt mellan kommunerna.varierarBarnomsorgsavgiften
Avgiften kanockså för avgifterna.olika principerkommuner tillämpar

civil-något den kan berofall enhetlig,eller iinkomstrelateradvara
ålderbarnetsvistelsetid inom barnomsorgen,stånd, antal barn, barnets

månad-låginkomsttagare varierarensamstående med barnFör ettmm.
må-kr095månad och 2Fagerstakr t.ex.savgiften mellan 0 perper

alltså riksmedelvär-exemplen användsLidingö. Iavgift inad enhetlig
mellan kom-variationmåste förreservationden göras storenmen en

låginkomsttagareförsamtliga kommunerMedelvärdet äravmunerna.
tvåmånad bam. Förkr förmånad och 944för barn703 kr ett perper

medelvärdet 1med barninkomstklassen ärsamboende i den lägsta ett
månad.två 765 krmånad barn 1och för410 kr perper

175,5utgått från studiestödets totalbelopp ärviexemplen harI att
detnivå grundbelopp ilagtvidvs denbasbeloppet,procent somsomav

totalbe-skolnivå dockblirmånga studerandestudiestödet. Förnya
tilläggslå-inkomstrelateradedetexemplen här,iloppet högre än genom

net.
studiemånad.och utgifterdisponibelt nettobeloppExemplen visar per

med-förvärvsarbetealltså Sidoinkomsterferietid.inbegriper inteDe av
räknas därför inte.

levnadsomkostnaderpå ochnettobeloppdisponibeltExempelTabell F.6.1
hushållstyper.studiemånad olikakronor förper

Sanzmanboendestudie tagareJ nu,4F r za TvåbarnEttbamTvåbarnEtt barnbarnliga
Låg hyrahyra HögLåg HöghyrahyraLåg hyrahyra HögLåg hyrahyra HögLåg Höghyrahyra

175225 32 350 24502 975 16502 100 19000500 lBostadsbidrag
280l640 1280640280280 l640 l64000Barnbidrag

000 0346346 2173 210 l 1730Bidragsförskott
141181411814118141187 0597 0597 0597 0597 059059Studiemedel 7

1857362317108 17660 162081312335109729 7728 1090597beloppDisp.

636636 99674 7 67477 3757 3755 4135 41334514513Levnadsomkosm.
7000400050005500 320030004500240035001800Hyra

765765 l1410 1410944 l703 9440 7030Bamomsorgsavg.
600600 l600 1600 1800 1800800800800800Studiekosmader

2000100115684 17138841461911416 12119316975176 051omkostnaderSumma

428622 -14242 324 1216 -959456 -444358008lmarcus
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Exemplen visar bostadskostnaden mycket betydelsefullatt är förovan
utfallet jämförelsen mellan utgifter och disponibelt nettobelopp. Förav
ensamstående barn överstiger det disponiblautan beloppet utgifterna

vid högäven boendekostnad. Också för två sammanboende studiestöd-
barn eller medstagare barn överstigerutan det disponibla beloppetett

utgifterna vid högäven bostadskostnad. Med hög hyra i exemplenen
ensamståendemed med tvåeller barn och sammanboende tvåett med

barn det disponiblaär beloppet mindre utgifterna.än kanDet dock
ifrågasättas studiestödet skall så det täcker för-ävenom attavpassas
hållandevis höga bostadskostnader.
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Bilaga F.7

studielån enligtpå återbetalningExempel av

reglerföreslagnaochnuvarande

redovi-studielån. Häråterbetalningförföreslås reglerkapitelI 7 avnya
före-vide reglerjämförs medreglernuvarandenågra därexempel,sas

slår.
och3inflationen1 procentReallöneutvecklingen procentantas vara- ,

5,6subventioneradeden räntan procent.
nedsättninglåntagaren begärgälla, d.v.s.spärregelns.k.Den avantas-

6respektive5överstigerannuitetenmodifieradeårsbeloppet dennär
ochnäringsverksamhettjänst,inkomstSammanräknadprocent avav

taxering.enligtkapital senaste
vidårsinkomsten intjänatshaåterbetalningsåretförstaUnder det antas-

åter-andrakr. Dettill 25 000därföroch harstudiernasidan sattsav
ochmånadsinkomsterårsinkomstenbetalningsåret motsvaraantas sex

månadsinkomster.tid tolvresterandeunder
uppståttskuldsärskildlåntagarenMarkeringen attatt p.g.a.anger

annuitetenmodifieradedenfastäninkomstenfår betala 5/6 procent av
lägre.är
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ÅterbetalningTabell F.7.l enligt nuvarande och föreslagna regler.
Skuld återbetalningensvid början 100 000 kr.
Årsinkomst 144 000 kr.

Ålder Års- Nuvarandeáter- Föreslagetmodifieratannuitetslânesystem
inkomst betalningmed4
2 år inkomstprocentav
tidigare, ÅterbetalningKr Kvar- Mod. enligt Kvar-per Sar-
kr år stående armuitet, 5/6procentsregeln stående skild

skuld, kr årsinkomst huvud- skuld,per av
kr år kr år skuld,kr krprocentper

25 25000 1000 104600 5606 1250 5,0 99994 4 356
26 7.2000 2 880 107578 5 774 3600 5,0 99820 6 774
27 144000 5760 107842 5947 7200 5,0 99462 5 901
28 149760 5 990 107891 6 126 7488 5,0 98906 8694
29 155750 6 230 107703 6 310 7 788 5,0 98 135 3 664
30 161980 6479 107255 6499 8099 5,0 97 132 2 269
31 168460 6 738 106524 6694 8423 5,0 95878 666
32 175198 7008 105481 6 895 7 598 4,3 94352 0
33 182206 7288 104100 7101 7101 3,9 92535
34 189494 7 580 102350 3147 7 314 3,9 90402
35 197074 7 883 100198 7 534 7 534 3,8 87931
36 204957 8 198 97611 7 760 7607 3,8 85095
37 213155 8 526 94551 7 993 7993 3,7 81867
38 221681 8 867 90979 8233 8233 3,7 78219
39 230549 9 222 86852 8480 8480 3,7 74 120
40 239771 9 591 82 125 8 734 8734 3,6 69537
41 249361 9974 76750 8996 8996 3,6 64435
42 259336 10373 70675 9266 9 266 3,6 58778
43 269709 10788 63845 9 544 9 544 3,5 52526
44 280498 11220 56200 9 830 9 830 3,5 45637
45 291718 669ll 47678 10125 10125 3,5 38068
46 303386 12135 38213 10429 10429 3,4 29771
47 315522 12621 27732 10742 10742 3,4 20696
48 328143 13126 16159 11064 11064 3,4 10791
49 341268 13651 3413 11396 11396 3,3 0
50 354919 14197 0
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Återbetalning regler.nuvarande och föreslagnaenligtTabell F.7.2
250 000 kr.återbetalningens börjanSkuld vid

Årsinkomst 204 000 kr.

Ålder Års- annuitetslånesystemmodifieratNuvarandeåter- Föreslaget
betalningmedinkomst 4

inkomstår2 procentav
Återbetalningenligt Sär-Mod. Kvar-tidigare, K: Kvar-per

stående skildprocentsregelnstående annuitet, 5/6kr år
huvud- skuld,årsinkomstskuld, kr avper
skuld,kr krkr årkr år procentper

12765249985015 1250 5,0263000 1425 25000 1000
815249549 22100 5,0273648 14435 526 102000 4 080

248655 287615,014868 10200160 28081227 204000 8
266 3507824710608 5,0288052 15314212160 848628

784245339 415,015774 11032826 29535729 220646 8
897242830 485,016247 11474302718229472 9 17930

239694 564385,016734 11933310124238651 9 54631
881 644255,0 23512410563 172379 928 31732 248197
337 728805,0 23112906021 17754325 32533 258125 10

81825226005423 5,0484 18286 13738 332268450 1034
884912198276,018835 16751339936279188 11 16835

425212737 956,019400 17421358356 614 34736 290 ll
632668 1026,0 20418118731 19982079 354301970 1237

548 110118195843 6,020581 18362034314049 1256238
300 11788718519597 6,021 199369244326611 1306439

125943173843380 6,021835 20376335339675 1358740
1342891610886,022490 21 196279130 38341 353262 14
1429311469446,022044047 23 164696 39042 367392 14

869314 1516,0 13122925606 23859284 39643 382088 15
092 1611061146,024575 23842402920372 1589544 397

17064595 1696,0312 24796953 2540845 413267 16531
18048574427788 6,026072 2541466246 429797 17192
190627517416,026854 2681900317880 42047 446989

069 "26979 2016,027892929 27660595 42448 464869 18
21181106,028489 290084293861933949 483463
1935046,030 16843331920 11250 502802
1729656,031375436668917522914 2051
1500216,032630369753 439543831 2152
1244886,033935350623 441565584 2253
96 1666,035292528 442538588207 2354
6484836704 6,0442851611735 2446955
30307172 6,038442203636205 2544856

04,832004500466 440661653 2657
643525 43758 688119 27
525626 433715644 2859

428031744270 2977160
962 42103961 774041 30

412417805002 3220062
402025202 3348863 837
389710870690 3482864
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ÅterbetalningTabell F.7.3 enligt nuvarande och föreslagna regler.
Skuld återbetalningensvid början 200 000 kr.
Årsinkomst 130 000 kr.

Ålder Års- Nuvarandeåter- Föreslagetmodifieratarmuitetslånesystem
inkomst betalningmed4

år2 inkomstprocentav
tidigare, ÅterbetalningKI Kvar- Mod. enligt Kvar-per Sär-
kr år stående armuitet, 5/6procentsregeln stående skild

skuld, kr ársinkomst huvud- skuld,per av
kr år kr år skuld,kr krprocentper

35 25000 l 000 210200 11212 1250 5,0 199988 9 962
36 90000 3 600 218371 11548 5400 6,0 199639 16668
37 180000 7200 223400 11895 10800 6,0 198924 18696
38 187200 7 488 228422 12252 11232 6,0 197812 20763
39 194688 7 788 233426 12619 11681 6,0 196271 22863
40 202476 8099 238399 12998 12149 6,0 194264 24993
41 210575 8423 243326 13388 12634 6,0 191756 27 145
42 218998 8760 248193 13789 13140 6,0 188705 29315
43 227757 9 110 252981 14203 13665 6,0 185069 31494
44 236868 9 475 257673 62914 14212 6,0 180804 33675
45 246342 9 854 262249 15068 14781 6,0 175861 35848
46 256196 10248 266687 15520 15372 6,0 170190 38003
47 266444 10658 270963 98515 15987 6,0 163735 40 130
48 277 102 11084 275053 16465 16626 6,0 156439 42217
.49 288186 11527 278929 16959 17291 6,0 148240 44249
50 299713 11989 282560 17468 17983 6,0 139074 46212
51 311702 12468 285916 17992 18 702 6,0 128870 48089

6,0952 324170 12967 288960 18532 19450 117556 86349
53 337137 13485 291657 19088 20228 6,0 105051 51515
54 350622 14025 293965 19660 21037 6,0 91274 53023
55 364647 14586 295841 20250 21879 6,0 76 135 54363
56 379233 15169 297239 20857 22754 6,0 59541 55511
57 394402 15776 298108 21483 23664 6,0 41393 56439
58 410178 16407 298395 22 128 24611 6,0 21583 57 116
59 426585 17063 298042 22791 25595 6,0 0 57511
60 443649 17746 296986 26619 6,0 34 113
61 461395 18456 295162 27684 6,0 8339
62 479851 19194 292497 8 806 1,8 0

91563 499045 19962 288
64 519006 20760 284334
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Återbetalning regler.föreslagnanuvarande ochenligtF.7.4Tabell
återbetalningens början 125 000 kr.vidSkuld

Årsinkomst 216 000 kr.

Års-Ålder FöreslagetmodifieratannuitetslånesystemNuvarandeáter-
inkomst betalningmed4

inkomst2 år procentav
ÅterbetalningMod. enligt Kvar- Sär-tidigare, Kr Kvar-per

skildprocentsregelxi ståendestående annuitet, 5/6kr är
huvud- skuld,kr årsinkomstskuld, per av

år skuld,kr krår krkr procentper
66,0 124026 474000 7974 150040 25000 000 1311

758 8 5706 6,0 122134016 8213 480108000 4 32041
121173 4 550960 6,0132881 8460 1242 216000 8640

6,0 401192458714 13478986 13133643 224640 8
116947 09 017 3,9129346 8975233626 9 34544

2523,8 114126870 9244 9 2449 71945 242971
129522 3,8 111867 9 522 9108 12346 252689 10
5453,7 107292 9 807 9 807512 12047 262797 10
4663,7 10310101 10101932 11609648 273309 10
8563,7 9810404 1040411122749 284241 11370

3,6 9367510 10717105632 717295611 1182450
87883038 3,6251 11038 11297 9951 307435 12

4353,6 81369 1136992020 1152 319733 12789
742853,5872 11710 11710301 8353 332522 13
6638312062 3,5736 12062833 7454 345823 13
5767712423 3,512423386 6453555 359656 14
48 111796 3,412796 1253 18756 374042 14962
3762513180 3,413180560 4060557 389004 15
26 1563,413575 135752669658 404564 16183
136383,313983 139831136159 16830420747

03,3402 144020 1460 576 17503437
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ÅterbetalningTabell F.7.5 enligt nuvarande föreslagna regler.och
återbetalningensSkuld vid början 75 000 kr.

Årsinkomst 240 000 kr.

Ålder Års- Nuvarandeâter- Föreslagetmodifieratannuitetslånesystem
inkomst betalningmed4

år inkomst2 procentav
Återbetalningtidigare, Mod.Kr Kvar- enligt Kvar- Sär-per

kr år stående annuitet, 5/6procentsregeln stående skild
skuld, la årsinkomst huvud- skuld,per av

år krkr år skuld,kr krprocentper
50 000 200 825 l 000 78 131 1500 6,0 71069 6 631
51 120000 800 77779 8374 200 6,0 66675 8 1764 7
52 535 8626 783 860 "240000 9 600 72 14400 6,0 61 2
53 249600 9 984 66613 8884 11904 4,8 56359 0
54 259584 10383 59960 9 151 9 151 3,5 50364

269967 519 9425 9 3,5 4375955 10799 52 425
3650156 280766 11231 44229 9 708 9 708 3,5

57 291997 680 35026 9 999 9999 3,4 2854511
58 303677 24840 10299 10299 3,4 1984412147

10608 608 3,4 1034759 315824 12633 13598 10
060 328457 13138 1222 10927 10927 3,3

61 341595 13664 0

Återbetalning enligt föreslagnaTabell F.7.6 regler.
ålder.varierande inkomst,Exempel med skuld och

Ålderdå ÅlderSkuld,kr Inkomst, Återbet.Antal då Eventuellt som
åter- kr återbetal- skulden avskrivet andel inkomst,per av
betalning månad ningsår åter- belopp,kr genomsnittper
börjar betalats återbetår,procent

25 75000 13000 25 49 0 2,9
25 150000 15000 25 49 0 4,8
25 200000 13000 35 59 0 5,6
25 250000 13000 41 186700 5,7-
25 300000 19000 36 60 0 5,7
35 75000 13000 25 59 0 2,9
35 100000 19000 25 59 0 2,7
35 150000 15000 25 59 0 4,8
45 75000 13000 16 60 0 4,3
45 100000 19000 16 60 0 4,0
50 65000 15000 11 60 0 4,8
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Bilaga G

annuitetslånesystemmodifieratBeräkning ettav

beräknatåren penningvärdet,har medförtInflationen de 40 attsenaste
år tiondelutifrån konsumentprisindex, vid slutet 1994 avav var ca. en

år år periodenEndast sju underbörjan 1954.penningvärdet vid varav
Åren inflationen under1961 1995 harinflationen lägre 3än procent. -

dååren 1995, denunderskridit 1993bara 9treårsperiod procenten -
drygt 8 procent.var

år, återbetalningen ökaråterbetalning under därAnnuitetsliknande n
år, följande formelberäknas enligtkanmed 100 procentp perx

1+r"1+p
o 1+p° 1L r-p xx-Mü-x

1+r" -11+p

år återbetalning skerantalvarvid somn

år går från tillårsbeloppet varvid 1At t n

årlånebeloppet börjanvid 1L av

låneräntan med 100divideradr

återbetalningen divide-årlig procentuell ökning avp
med 100rad

förformelnden sedvanligaFormeln har härletts sätt somsamma
annuitetslån.

då de förstalånga återbetalningstider hög blir deochVid räntan är
lånet blirårens dvs. amorteringenbetalning lägre upplupenän ränta, av

års återbetalningstid 25återstående Vid 25 noch skuld ökar.negativ
inträffarårlig återbetalningen 3ökning 100och 3 pprocents av x

detta vid r 0,058.5,8 räntaprocentsca.
år enkeltLån beräknasolika olikamed variabel räntesatsränta --

återbetal-åråterbetalningsår vidbetraktas 1varjeatt nytt somgenom
återbetalningstid.lån år kortarening resterande med ettav
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Ovanstående formel dåkan förenklas på följande sätt

1+rn-t+l1+p
r-px x

n I1+1 -+
1 1+ p -

varvid återstående lån årvid början av
tgår frånltilln

Åa-iLa-i Ll rt-l X bl

Beräkningarna utgår ifrån åretsbetalas vidränta slut. Genom denatt
successiva betalningen åretunder uppstår ränteöverskott drasett som
från skulden årsskiftet.vid
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