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Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 14/2019
vad angår ändrat regelverk för studiemedel för rådets del är slutbehandlad
Bakgrund
Nordiska rådet rekommenderar Sveriges regering
att bemyndiga Centrala Studiestödsnämnden att ändra i regelverket så att det
blir möjligt för svenska studenter kan söka studiemedel för studier på folkhögskola i Norge och Danmark
Meddelande från Sveriges regering
Sverige har en mer än hundraårig tradition av folkbildning i form av folkhögskolor
och studieförbund. Folkbildningen är en viktig samarbetspartner för den svenska regeringen när det gäller en rad samhällsutmaningar, till exempel att stärka ett aktivt
deltagande i samhället, att ge människor fler möjligheter att utbilda sig eller att byta
bana mitt i livet, att ge nyanlända möjlighet till etablering i arbetsliv och samhälle
samt att tillhandahålla ett rikt och inkluderande kulturliv. Samarbetet och utbytet
mellan de nordiska länderna inom folkbildningen spelar en betydande roll för att utveckla folkbildningen och främja folkbildningens roll i samhället. En viktig del av
detta utbyte är mobiliteten av folkhögskoledeltagare mellan olika folkhögskolor i
Norden.
Det svenska studiemedelssystemet för utlandsstudier är generöst och ger många
studerande möjligheter att studera utomlands. Det är ett viktigt verktyg för att öka
mobiliteten bland studerande. Den 1 juli 2015 trädde nya regler i kraft som syftade
till att skapa ett mer enhetligt och effektivt studiemedelssystem för studier utomlands (se prop. 2012/13:152 – Studiemedel i en globaliserad värld). Studiemedelsreformen år 2015 ledde dock till konsekvenser som inte varit avsedda då studiemedel
därefter bland annat nekades för studier på vissa folkhögskoleutbildningar i Norden,
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där det saknades möjlighet att examineras. Detta krav på examination var intaget i
en föreskrift meddelad av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Regeringen har upphävt nyssnämnda föreskrift och har genom en förordningsändring, som trädde i kraft
den 1 februari 2020, infört en möjlighet att bevilja studiemedel i vissa fall för utlandsstudier där möjligheten att examineras saknas. Studiemedel för utbildning där det
saknas möjlighet att examineras får lämnas om anledningen till avsaknaden väsentligen är densamma som för en jämförbar studiemedelsberättigande utbildning i Sverige (se 3 kap. 22 a § i studiestödsförordningen [2000:655]). Så är fallet vid flera
svenska folkhögskoleutbildningar.
Regeringen anser därför att rekommendationen är uppfylld.

Utskottets synpunkter
Utskottet tackar för den glädjande informationen om att den svenska regeringen har
ändrat i förordningen och inför en möjlighet att bevilja studiemedel i vissa fall för utlandsstudier där möjlighet att examineras saknas, vilket kommer att gynna svenska
folkhögskolestudenter som vill studera på en folkhögskola i ett annat nordiskt land.
Utskottet förslår därför att Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och
anser att ärendet för rådets del är slutbehandlad.
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