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Lagändringar med anledning av införandet av
studiemedelsfinansiering av yrkesofficersutbildningen,
Fö2005/2277/MIL
Sammanfattning
Högskoleverket vidhåller sitt tidigare ställningstagande att studierna bör finansieras med
studiemedel bara om delar av officersutbildningen förläggs inom högskolan.
Högskoleverket anser vidare att det finns skäl för att avvakta med införandet av
studiemedelsfinansiering till dess frågan om utbildningens status har lösts.
Om studiemedelsfinansieringen införs har Högskoleverket inget att erinra mot de
föreslagna konsekvensändringarna i regelverket.
Skäl för att avvakta beslut om studiemedelsfinansiering
Skolreformutredningen har i betänkandet Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten
(SOU 2003:43) redovisat skäl för och emot studiemedelfinansieringen av
yrkesofficersutbildningen. I sitt yttrande över betänkandet har Högskoleverket anfört
bl.a. att yrkesofficersutbildningens framtida status bör avgöra frågan om
studiemedelsfinansiering. Om delar av officersutbildningen förläggs inom högskolan, bör
studierna finansieras med studiemedel.
Som ett skäl för att införa studiemedelsfinansiering har regeringen nu anfört bl.a. att
alla som studerar på postgymnasiala utbildningar bör som utgångspunkt ha samma
ekonomiska förutsättningar samt att andra liknande eftergymnasiala grundutbildningar,
såsom grundutbildningen av poliser och räddningstjänstutbildningen, gjorts
studiemedelsfinansierade under senare år utan några större negativa effekter när det gäller
rekryteringen. Några tillräckligt tungt vägande skäl för att avvakta med införandet av
studiemedelsfinansiering till dess frågan om utbildningens status lösts finns, enligt
regeringen, inte.
Högskoleverket anser, till att börja med, att jämförelsen med de andra ovannämnda
utbildningarna inte är helt relevant bl.a. därför att yrkesofficersutbildningen är längre och
möjligheten att få ett arbete mera osäker. Utbildningen har kunnat ses som en intern
utbildning inom försvaret. Högskoleverket vidhåller därför sitt tidigare ställningstagande
att studierna bör finansieras med studiemedel bara om utbildningen förläggs inom
högskolan.

Om man bestämmer sig för att införa studiemedelsfinansiering oberoende av
utbildningens framtida status kommer de sökande sväva i ovisshet om utbildningens
akademiska meriter. Högskoleverket anser att det är viktigt för de sökande, inte minst av
rättssäkerhetsskäl, att i ansökningssituationen åtminstone veta om utbildningen kan ge
högskolepoäng eller inte. Såsom Försvarsdepartementet har påpekat kan övergång till
studiemedelsfinansiering påverka senare möjligheter till karriärväxling som kräver fortsatt
studiemedelsfinansierad utbildning. Denna konsekvens, tillsammans med osäkerheten på
arbetsmarknaden, kan bli särskild svår för den enskilde i en situation där
yrkesofficersutbildningens framtida status är under pågående utredning.
Utredningsarbetet har hittills resulterat i att Högskoleverket, på regeringens uppdrag, har
utvärderat programutbildningar och kvalitetsarbete vid Försvarshögskolan och
Försvarsmaktens skolor, se verkets rapport Officersutbildning i Sverige, 2005:52 R. Som
följd av regeringens nya uppdrag har Högskoleverket därefter gjort en uppföljning av
vidtagna åtgärder angående högskolemässighet i officersprogrammet. Uppföljningen har
avrapporterats så sent som den 13 juni 2006, verkets reg. nr 12-2021-06. Regeringen har
i det föreliggande förslaget meddelat att resultatet av granskningen kommer att ligga till
grund för den fortsatta beredningen i Regeringskansliet. Frågan om aspirantutbildning är
inte heller klar. Det är därför svårt att se hur rekryteringen kommer att kunna breddas.
Sammantaget talar dessa skäl för att man bör samordna frågan om införandet av
studiemedelsfinansiering med frågan om utbildningens status.
Om studiemedelsfinansiering införs har Högskoleverket inget att erinra mot de
föreslagna ändringarna i regelverket som utgör en konsekvens av förslaget.
Detta yttrande har fastställts av universitetskanslern Sigbrit Franke efter föredragning av
verksjuristen Teresa Edelman i närvaro av chefsjuristen Eva Westberg. Samråd i detta
ärende har skett med utredaren Anton Ridderstad.
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