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nummer
Behandlas i

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över
Stöd för studenter i fara (Rek. 11/2018)
Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 11/2018
vad angår stöd för studenter i fara för rådets del är slutbehandlad
Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att utreda om Students at risk program kan etableras i samtliga nordiska
länder
Meddelande från Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet meddelar att frågan inte ligger inom NMR:s ansvarsområde.
Detta är i första hand en fråga av nationell karaktär som i Sverige, Finland, Danmark
och på Island hanteras av nationella myndigheter och därmed inte behandlas av ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
Nordiska ministerrådet anser därmed att är rekommendationen inte kan uppfyllas av
NMR då frågan bör hanteras på nationell nivå.
Utskottets synpunkter
Utskottet för kunskap och kultur tar meddelandet från Nordiska ministerrådet för
kännedom. Utskottet inser att frågan om att upprätta nationella Students at risk
program i de nordiska länderna är en nationell fråga men hade hoppats att rekommendationen skulle ha väckt ett sådant intresse för programmet hos ministerrådet
att man skulle vilja utreda frågan om det är möjligt att etablera programmet i de övriga Nordiska länderna. Utskottet kommer i stället att ställa en skriftlig fråga till ländernas regeringar om intresset för detta. Baserat på svaren från regeringarna kommer utskottet välja hur man vill följa upp ärendet.
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Utskottet föreslår därför Nordiska rådet att lägga meddelandet till handlingarna och
anse att Rek. 11/2018 vad angår stöd för studenter i fara för rådets del är slutbehandlad.
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