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Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på
högskolor och universitet
Saco Studentråd är mycket positiva till att regeringen ska ändra reglerna för
studiemedel, efter hårt arbete från teknologkårerna och Sveriges
Ingenjörer. Det är orimligt att studenter drabbas för att studieplaner och
lagar inte är kompatibla.
Saco Studentråd har blivit upplysta om att alla utbildningar som i dagsläget
har ett annorlunda upplagt studieår kommer att omfattas av den planerade
lagändringen, oavsett inom vilken disciplin utbildningen ges. Vi ser det som
självklart, och är glada för att även utbildningsdepartementet gör det.
Saco Studentråd har som utgångspunkt att studiemedelsreglerna ska vara
enkla, smidiga, rättssäkra och lika för alla studenter. Hos Centrala
stucliestödsnämnden måste alla veta varför de får eller blir nekade
studiemedel. Utgångspunkten vid lagändringarna måste därför vara att alla
studenter ska behandlas lika, oavsett utbildning, såsom brukligt.
Det innebär att den kommande lagändringen måste ses som en tillfällig
lösning, samtidigt som en stor översyn av hela samspelet mellan lärosäten,
studieupplägg och Centrala studiestödsnämnden görs. Om några
utbildningar har rätt att ha ett annorlunda studieår, måste även de
utbildningar som har ett “CSN-kompatibelt” upplägg kunna ändra sina
studieplaner i framtiden.
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Saco Studentråd är väl medvetna om att studiemedeissystemet i dagsläget
inte är gjort för ett annorlunda uppbyggt studieår. En eventuell förändring
av studiemedeissystemet kräver en stor utredning, något som vii det här
läget ser som något mycket positivt. Uppkomsten av det här problemet
visar att det finns stora diskrepanser mellan regeringens och lärosätenas
syn på hur studier ska bedrivas för att studiemedel ska kunna utges. 1 ljuset
av Bolognaprocessen är det inte självklart att studieåret ska vara uppbyggt
på det sätt som vi har det i Sverige. Detta är något som bör utredas.
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Ett fungerande studiemedeissystem är en förutsättning för att Sverige ska
vara den kunskapsnation vi alla strävar efter. Även framöver måste
ledorden för regeringen vara rättsäkerhet, enkelhet, transparens och för
studenterna när det kommer till studiemedlet.
Saco Studentråd antar även att det görs ansträngningar för att de som har
drabbats av återbetalningar innan den 1juli 2010 ska slippa betala tillbaka
studiemedlet eller att de kan kompenseras på annat sätt.
Med hopp om en fortsatt god dialog i frågan!

