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Yttrande över studiesociala utredningens betänkande
Studerande och trygghetssystemen (SOU 2003:130)
Inledning

Högskoleverket har i skrivelsen S2004/445/SF anmodats att yttra sig över
utredningen Studerande och trygghetssystemen.
Utredningen har gjort en studie av hur olika trygghetssystem påverkar de
studerandes försörjning i olika livssituationer. I utredningen framkommer att
många förmåner bygger på att den försäkrade kvalificerar sig genom arbete. För att
komma i åtnjutande av sociala förmåner måste de studerande ibland även göra
studieavbrott. Sådana systemkrockar gynnar inte ett livslångt lärande eller en ökad
och breddad rekrytering samt goda studieresultat och hög genomströmning.
Högskoleverket menar sammanfattningsvis att utredningen har belyst frågor som
är viktiga för de studerande och för samhället. Högskoleverket vill understryka
vikten av att det fortsatta arbetet med att undanröja hinder för studenter att
untyttja det skyddsnät de har rätt till inte drar ut på tiden i onödan. Med
synpunkterna nedan tillstyrker Högskoleverket utredningen.
Vissa synpunkter

Högskoleverket anser att utredningen inte tillräckligt har analyserat de problem
som kan drabba doktorander utan anställning. I betänkandet En ny
doktorsutbildning (SOU 2004:27) föreslås emellertid att doktorander i större
omfattning ska ha anställning samt att finansieringen anges i studieplanen.
Högskoleverket menar att om dessa förslag genomförs borde det förbättra
situationen för denna grupp när det gäller tillgång till trygghetssystemen.
Högskoleverket menar att idén om att införa tre terminer för att på så vis
underlätta studenternas försörjning, har betydligt fler aspekter än vad utredningen
anför. Frågan om terminstider eller antal terminer är nationellt oreglerad och
lärosätena har frihet att besluta om detta. Flera lärosäten har redan idag
sommarkurser i viss utsträckning. Emellertid finns hinder för att införa en tredje
termin i form av tillgången på lärare och kostnader för mer undervisning samt det
begränsade tidsutrymmet med att genomföra en tredje antagningsomgång.
Förändrade terminstider påverkar även förutsättningarna för internationellt
student- och lärarutbyte. Högskoleverket har påbörjat en utredning av frågan.
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Beslut att avge detta yttrande har fattats av tjänsteförrättande myndighetschefen
efter föredragning av utredaren Per Gunnar Rosengren i närvaro av
avdelningschefen Håkan Forsberg. I beredningen av ärendet har även verksjuristen
Teresa Edelman samt utredaren Henrik Holmquist deltagit.
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