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Arbetsgruppen för studiestöd
i Norden (ASIN)
1. Bakgrund
Det nordiska samarbetet inom studiestödsområdet inleddes 1972 då ett samnordiskt
utskott lämnade ett betänkande avseende studiestöd vid studier i annat nordiskt land.
Frågan behandlades därefter av Nordiska ministerrådet och av riksdagen i respektive
land. År 1974 genomfördes en direktörskonferens för studiestödsmyndigheterna i
Norden. Direktörskonferenser har sedan dess ordnats regelbundet. Vid sidan om
konferenserna har det funnits mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper som utrett
gemensamma frågor som exempelvis vilken tid man ska få studiestöd för och
återbetalning. De olika arbetsgrupperna samlades slutligen inom ASIN (arbetsgruppen
för studiestöd i Norden) som sedan 1980 haft ett regelbundet samarbete.

2. Målsättning
Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN) ska stödja ett nära samarbete mellan de
statliga myndigheterna som ansvarar administrationen av studiestöd i de nordiska
länderna och de självstyrande områdena.

ASIN utbyter gemensamma erfarenheter och om utvecklingen av bestämmelser och
praxis, bland annat när det gäller en effektiv förvaltning, EU-rättens påverkan av den
nationella lagstiftningen, mobilitet av studiestöd, etc. ASIN sammanställer också
statistik, sammanställningar och utredningar avseende studiestöd i Norden. Syftet med
samarbetet är att lära av varandra, dra nytta av varandras erfarenheter samt i viss mån
att utveckla en gemensam förståelse för och kunskap om varandras studiestödsystem.
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3. Nuvarande arbetsformer
Direktörsmöten
Samarbetet är organiserat i en studiestödskonferens som genomförs vartannat år.
Värdskapet för konferensen sker i en turordning mellan länderna (Norge, Sverige,
Finland, Danmark, Island). Nästa konferens är i juni 2018 i Danmark. Mellan de
Nordiska mötena träffas direktörerna på direktörsmöten. Bland annat beslutas om
inriktningen på de Nordiska mötena och eventuella utredningsområden fastställs.
Direktörsmötet ger ASIN och de mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupperna i uppdrag
vad som ska utredas under varje tvåårsperiod. Det land som står på tur att arrangera
nästa direktörskonferens, är också ansvarig för administrationen av förberedelserna
inför mötet.
ASIN
Den permanenta arbetsgruppen ASIN har genom åren haft ett antal skiftande uppdrag.
Några stående punkter under en längre tid har varit att sammanställa och uppdatera ett
antal översikter om nordiskt studiestöd samt att på uppdrag av Nordiska Ministerrådet
och Nordiska Departementsgruppen uppdatera ett antal statistiksammanställningar.
Bland annat används statistik från ASIN som underlag för betalningsordningen mellan
de nordiska länderna. Samarbetet på denna punkt syftar i övrigt till att genom olika
rapporter och jämförande översikter ge myndigheter och organisationer bra
beslutsunderlag.

Ett annat ämne som under en längre tid har varit återkommande är EU och unionsrättens
påverkan på det nordiska studiestödet. ASIN har haft som särskild uppgift att följa den
EU-rättsliga utvecklingen vad gäller tillämpningen av regelverket för studiestöd samt
utvecklingen på utbildningsområdet inom EU. Vidare utväxlar sedan många år de
nordiska länderna meddelanden om vilka nordiska medborgare som beviljats studiestöd
i ett annat nordiskt land. Syftet med denna rapporteringsrutin är att förhindra att
studiestöd betalas ut samtidigt i två länder för samma utbildning. Andra ämnen som
varit aktuella är utlandsstudier och transnationella studier. Det arbete som utförs inom
ASIN redovisas på ett eller annat sätt på de återkommande studiestödskonferenserna.
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Nedan redovisas några av de uppdrag som har behandlats under de senaste åren i ASIN.

2000-2002
-

Kundservicegruppens rapport.

-

Administrationsgruppens rapport.

2004-2006
-

Begränsning av studiestödsshopping för att förhindra dubbla stöd.

2006-2008
-

Snabb genomströmning och tidig studiestart

2008-2010
-

Så tryggar vi studiestödet i Norden – erfarenheter om orsaker, åtgärder och
omfattning av felaktiga utbetalningar.

-

Nätverket för IT, kommunikation och administration rapport om best practise
med olika teman, t.ex. ansökan, inloggning, datafångst och dokumentation,
utbetalning, indrivning av skuld samt strategi för kundmöten).

2010-2012
-

Transnationella studier

-

Digitalt förstaval och sociala medier

2012-2014
-

En jämförelse av de nordiska ländernas process avseende studiestöd för studier
utomlands

-

Studiestödets påverkan på genomströmningen

2014-2016
-

Kanalstrategier

-

Utlandsprocessen, en fortsättning
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