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REMISSVAR (U2011/2278/SV) 

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap” (SOU 2011:26).  

Utredningens förslag syftar bland annat till en tydligare reglering, att anpassa 
regelverket för utlandsstudier till EU-rätten, att skapa ett mer enhetligt, 
effektivt och flexibelt studiemedelsregelverk samt att förbättra de 
utlandsstuderandes ekonomiska villkor och minska risken för felaktiga 
utbetalningar 

Saco delar utredningens analys av problemen med nuvarande 
studiemedelsregelverk för utlandsstudier och instämmer i slutsatsen att det 
behöver reformeras. Saco ställer sig generellt sett positivt till förslagen. Våra 
huvudsakliga kommentarer redovisas nedan. 

 

Enhetligt studiemedel som kompletteras med merkostnadslån för 
utlandsstudier 

Saco välkomnar ett mer enhetligt system för utlandsstudiemedel. Det 
nuvarande systemet med specifika landsbelopp baseras främst på enkätutskick 
till ambassader och konsulat i kombination med CSN:s egen bedömning. 
Systemet är godtyckligt och oförutsägbart för studenten. Saco är därför positiva 
till utredningens förslag om ett enhetligt lånebelopp som är detsamma som för 
studier i Sverige och oberoende av vilket land studenten studerar i. 

Merkostnadslånet för utlandsstudier är tänkt att komplettera det enhetliga 
lånebeloppet för de studenter som studerar i länder som har en högre 
kostnadsnivå. En av fördelarna med ett separat merkostnadslån för 
utlandsstudier är att det tydliggör hur stor kompensationen är för de högre 
kostnader som kan förekomma vid studier utomlands. Saco anser att det är bra 
att studenten själv får möjlighet att avgöra om den har behov av dessa extra 
pengar eller om den kan avstå och på så sätt begränsa sin studieskuld. I detta 
sammanhang är förslaget om att förtydliga CSN:s informationsuppdrag viktigt. 
CSN bör hjälpa studenterna att bedöma behovet av extra stöd, t ex genom att 
erbjuda relevanta prisnivåjämförelser. 

Saco vill också poängtera att systemet för utlandsstudiemedel måste vara 
anpassat både för studenter som läser enstaka kurser och för studenter som 
läser hela utbildningar utomlands. Det är därför bra att utredningen även 
uppmärksammar studenter som läser hela sin utbildning utomlands. Dessa 
studenter skulle till exempel drabbas om merkostnadslånet för utlandsstudier 
skulle begränsas till kortare tid än sex år.    

 

Möjlighet till högre uttag av merkostnadslånet för 
undervisningsavgifter 

Saco är positiva till förslaget att studenterna själva får avgöra om de vill 
använda ett större lånebelopp under en kortare period eller om de vill sprida ut 
det maximala lånebeloppet på fler antal år. Detta ökar möjligheten för svenska 
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studenter att läsa prestigefulla utbildningar av hög kvalitet utomlands, 
utbildningar som ofta har höga terminsavgifter.  

 

Minska de felaktiga utbetalningarna 

För att minska de felaktiga utbetalningarna föreslår utredningen att 
studiemedlet skall betalas ut precis som vid studier i Sverige, månadsvis i 
förskott, istället för dagens klumpsummeutbetalning i början av terminen. 
Detta ger CSN en möjlighet att stoppa utbetalningar som är felaktiga när de får 
vetskap om detta. Saco anser att det är viktigt, både för studenterna och för 
CSN, att det är praktiskt möjligt att stoppa utbetalningar som är felaktiga. 
Månadsvisa utbetalningar ger förutsättningar att göra detta.  

Dock vill Saco uppmärksamma att studier utomlands kan kräva en större 
ekonomisk insats i början av terminen t ex i form av depositioner, kapitalvaror 
och avgifter av olika slag. Det innebär att dessa studenter kan behöva en större 
andel av terminens studiemedel redan den första månaden. En alternativ 
lösning är att den första månadens utbetalning är större än de senare 
månaderna.  

Utredningen föreslår att CSN ska göra utbetalningar av merkostnadslån för 
undervisningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp direkt till den utländska 
läroanstalten.  Saco vill påpeka att detta skapar en osäkerhet för studenterna då 
kontrollen över betalningen överförs från studenten till CSN. För att en sådan 
lösning skall fungera krävs att CSN har resurser att handlägga dessa ärenden 
och utföra betalningen till det utländska lärosätet skyndsamt. Det är också 
viktigt att fastställa rutiner för att hantera valutariskerna så att studenterna 
inte drabbas av oväntade fyllnadsinbetalningar. I utredningen nämns också en 
mängd invändningar från CSN som utredningen inte anser vara tillräckligt 
allvarliga för att förslaget inte skall genomföras. Saco anser att utredningen åter 
bör överväga kommentarerna från CSN vad gäller de administrativa problem 
som kan uppstå. 

 

Slutligen undrar Saco vad som ska gälla för de studenter som redan studerar 
utomlands och som baserat sitt utbildningsbeslut och sin ekonomi på de regler 
som gäller i dagsläget. I utredningen saknas en diskussion om övergångsregler. 
En lösning vore att ge dessa studenter rätt att, under en övergångsperiod, själva 
välja om de vill omfattas av de gamla eller de nya reglerna. 

 

I övrigt hänvisas till bilagda remissvar från Civilekonomerna, Sveriges 
läkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund samt de svar som Lärarnas 
Riksförbund och Saco Studentråd inkommit med direkt till departementet. 
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