REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

ERT DATUM

ER BETECKNING

2020-03-11
2019-12-27

2019/205-4
U2019/04318/UH

Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Bättre studiestöd till äldre (PM
Utbildningsdepartementet 2019-12-17)
Statskontoret avgränsar sitt yttrande till förslagen att åldersgränsen för rätt till
studiemedel samt till studiestartsstöd höjs till 60 år, att nedtrappningen i rätten att
låna till studier börjar vid 51 år och slutar vid 60 år, och att återbetalnings- och
avskrivningsåldern höjs. Vårt svar ligger därmed i linje med myndighetens tidigare
remissvar på Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
(Ds 2019:2). Vi tillstyrker förslagen med förbehållet att full finansiering föreslås i
den kommande beredningen.

Höjd åldersgräns för studiemedel och studiestartsstöd till
60 år
Vi tillstyrker förslagen på denna punkt. Utredningen argumenterar väl för att
behoven finns — även utifrån data över ökande antal och andelar studerande högre
upp i åldrarna, samt över ökande effektiva pensionsåldrar och ett längre arbetsliv.

Ökade gränsåldrar för nedtrappningen i rätten till studielån
Utredningen föreslår att nedtrappningen i rätten att låna börjar vid 51 år (istället för
47, som nu) och slutar vid 60 år (istället för 56, som nu). Vi tillstyrker förslaget
eftersom vi bedömer att det är en logisk följd av ovanstående förslag att den s.k.
lånetrappans gränsåldrar justeras med samma antal år som åldersgränserna för
studiemedel justeras med.

Ökad återbetalnings- och avskrivningsålder
Utredningen föreslår att återbetalnings- och avskrivningsåldern höjs. Vi tillstyrker
förslagen. Om åldersgränsen till studiemedel höjs så borde det innebära att även
återbetalnings- och avskrivningsåldern också höjs i motsvarande mån. De låntagare
som tar studiemedlens lånedel måste ges en rimlig möjlighet att återbetala sitt lån.
Förslagen syftar mot att se till att lån återbetalas, även om de ges till äldre.
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Godtagbart om ekonomiska konsekvenser, men
ofullständig finansiering
Vi bedömer att utredningen ger en godtagbar överblick över de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. I enlighet med uppdraget till
utredningen motsvaras de föreslagna utgiftsökningarna åtminstone delvis av
intäktsökningar, till följd av förslagen om höjd återbetalnings- och avskrivningsålder. Vi vill dock framhålla att vi tillstyrker de ovannämnda förslagen från
utredningen med förbehållet att full finansiering kommer att föreslås i den
kommande beredningen.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Gabriel Brandström och utredare Eero Carroll, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Eero Carroll
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