
sþ. 774. Tillaga til þingsályktunar [420. mál]
um að fela menntamálaráðherra að fella úr gildi breytingar á reglugerð nr. 578/1982, um
námslán og námsstyrki, frá 3. janúar og 2. apríl S.l.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Guðrún Helgadóttir, Ragnar Arnalds.

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að fella úr gildi breytingar á reglugerð nr.
578/1982, um námslán og námsstyrki, sem gerðar voru 3. janúar og 2. apríl s.l., þannig að
þau ákvæði sem áður giltu um útreikning á framfærslukostnaði námsmanna taki gildi að
nýju.

Jafnframt felur Alþingi ríkisstjórninni að gera ráðstafanir með aukafjárveitingum og
lántökum til að tryggja eðlilega framkvæmd laga nr. 72/1982, um námslán og námsstyrki út
árið sem er að líða.



Greinargerð.
Með útgáfu reglugerðar 3. janúar s.l., sem skerti námslán, var högum námsmanna

raskað á miðju skólaári þvert ofan í fyrri yfirlýsingar ráðamanna, þar á meðal
menntamálaráðherra, um annað. Það er nú ljóst að ekkert verður úr fyrirhuguðum
lagabreytingum sem menntamálaráðherra hafði boðað og jafnframt að hann hyggst ekki
nema úr gildi skerðingarákvæði reglugerðar frá 3. jan. s.l.

Þar á móti var með útgáfu viðbótarreglugerðar 2. apríl S.l. reynt að sníða mestu
agnúana af fyrri reglugerð, sem ráðherra var reyndar þegar bent á á Alþingi er það kom
saman eftir áramót, og fólust í því að skerðingin kom mjög misjafnt við námsmenn eftir
námslöndum og þróun ýmissa gjaldmiðla.

Ljóst er að Lánasjóður íslenskra námsmanna er að fara gegnum árabil í sögu sinni þar
sem útgjöld eru mikil og hafa verið vaxandi á sama tíma og tekjur eru enn litlar. Þetta stafar
af nokkrum samverkandi orsökum en þær helstu eru að stærstu árgangar Íslandssögunnar
eru nú að ganga gegnum framhaldsskólakerfið, fleiri fara í langskólanám en áður og
nemendur í fleiri greinum framhaldsnáms njóta nú lánsréttar. Þessi mikla fjölgun viðskipta-
vina sjóðsins er enn að mjög litlu leyti tekin að skila til baka auknum útgjöldum eðli málsins
samkvæmt.

Síðast en ekki síst má ekki gleyma að fyrst nú eru afborganir af verðtryggðum
námslánum teknar að skila sér til baka og hertar endurgreiðslureglur aðeins að litlu leyti
farnar að virka.

Það er því ljóst að svo fremi sem fjárhagsstöðu sjóðsins verði ekki með skammsýni
stefnt í voða með óhagstæðum lántökum er mikil fjárþörf sjóðsins nú um nokkurt árabil
tímabundin og því bæði óheppilegt og óréttlátt að láta námsmenn nú gjalda þess sérstaklega.

Það er því skoðun flutningsmanna að rétt sé að starfrækja sjóðinn áfram með svipuðum
hætti og gert hefur verið undanfarið og skyndilegar og lítt hugsaðar breytingar á borð við
þær, sem menntamálaráðherra hefur nú gripið til með reglugerðarbreytingum, séu fráleitar.

Um hitt er ekki ágreiningur að eðlilegt og þarft geti verið að fara yfir og endurskoða lög
og reglugerðir um námslán og námsstyrki. Einnig væri þarft að gera vandaða úttekt á
fjárhagsstöðu sjóðsins nú og spá um þróun þeirra mála þannig að yfirlit Jengist yfir
væntanlega fjárþörf sjóðsins nokkuð fram í tímann.

Þau vinnubrögð, sem Sverrir Hermannsson, núverandi menntamálaráðherra, hefur
viðhaft við endurskoðun laga og reglugerðar um Lánasjóðinn, eru fráleit. Nauðsynlegt er að
unnið sé að þessum málum með sem víðtækustu samstarfi námsmannahreyfinganna,
Lánasjóðsins, ráðuneytis og Alþingis og leitað samstöðu um allar aðgerðir í málinu.

Hvað varðar kostnað af samþykkt þeirrar tillögu, sem hér er flutt, er ljóst að hann er
verulegur miðað við gildandi fjárlög og framlög ríkisins á þeim til Lánasjóðsins. Þann
kostnað verður ríkissjóður að bera en benda má á að taka hagnað Seðlabanka Íslands og
hlut ríkisins í arðgreiðslu Landsvirkjunar hf. til ráðstöfunar í þessu skyni. Þá mætti draga úr
fjáraustri til byggingar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli og skera niður fjárveitingar til
aukningar á starfsemi hernaðardeildar utanríkisráðuneytisins.

Þá eru flutningsmenn og reiðubúnir til að ræða sérstaka skattheimtu, svo sem á
bankastarfsemi, stóreignamenn og fjármagnstekjur til fjáröflunar í þessu skyni.

Fyrst og fremst er þó tillaga þessi flutt til að koma í veg fyrir að gerræðislegar
skyndiákvarðanir raski högum námsmanna og tryggja eðlilega framkvæmd laga nr. 72/1982,
um námslán og námsstyrki.


