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Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget
udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven til høring. Akademikerne
har udsendt lovudkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på
den baggrund fremkomme med bemærkninger.

AKADEMIKERNE
THE DANISH CONFEDERATION

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget om at forhøje det månedlige
fribeløb med 1.000 kr., at hensigten er, at studerende der ønsker at arbejde mere ved siden af uddannelsen, skal have mulighed for dette.
Det kan umiddelbart virke som et fin politisk gestus til de studerende.
Men Akademikerne skal advare mod en forestilling om, at man ved at
hæve fribeløbet alene varetager de studerendes ve og vel. Det forhold, at
fribeløbet sætter en begrænsning for, hvor meget den studerende kan
arbejde ved siden af studiet, er faktisk med til at skærme den studerende
fra eventuelle arbejdsgiverkrav om at arbejde mere.
Akademikerne skal her minde om, at det ikke er uden betydning, hvor
meget studiejobbet fylder, når den studerende også skal passe et fuldtidsstudie og leve op til fremdriftskrav. I Akademikernes optik er forhøjelse af fribeløbet et forkert politisk signal at sende, fordi det kan forrykke
balancen mellem studie og erhvervsarbejde.
Det fremgår af bemærkningerne, at forhøjelsen af fribeløbet skønnes at
medføre en direkte SU-udgift for staten på 252 mio. kr. årligt. Med tilbageløb af skatter og afgifter samt adfærdsændringer hos de studerende
skønnes nettomerudgifterne at beløbe sig til ca. 95 mio. kr. årligt.
Også her finder Akademikerne, at lovforslaget sender et forkert signal, i
og med de årlige 2 pct. besparelser på uddannelserne fortsætter ufortrødent. Uddannelsesbesparelserne har konsekvens for den studieintensitet,
institutionerne har mulighed for at tilbyde de studerende. Svaret på kvalitetsudfordringerne er næppe, at de studerende bruger mere tid ved siden af studierne, sådan som lovforslaget om en forhøjelse af fribeløbet
lægger op til.
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