
Nd. 435. Nefndarálit [144. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 7 31. marz 1967, um námslán og námsstyrki.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Á fyrsta ári, sem lögin um námslán og námsstyrki voru framkvæmd, mun að-
stoð við þá námsmenn, sem þá áttu rétt á lánum, hafa numið innan við 30% af
fjárþörf þeirra umfram tekjur. Hafa umbætur í þessum efnum, verið stórstígar, og
nema lánin í ár um 64-66% af umframfjárþörf, enda þótt tala þeirra, sem lána
njóta, hafi einnig hækkað til muna og verði nú um 1700.

Veturinn 1969-70 óskaði menntamálaráðherra þess við stjórn Lánasjóðs ís-
Ienzkra námsmanna, að hún athugaði, hve mikið fé sjóðurinn mundi þurfa til þess
að geta náð marki laganna á skólaárinu 1974-75, miðað við óbreytt verksvið. Til-
lögur sjóðsstjórnar um fjárveitingar fyrir skólaárið 1970-71 voru við það miðaðar,
að fyrsta skrefið yrði stigið þá, og veitti Alþingi til þess nægilegt fé.

Undanfarin ár hefur verksvið sjóðsins verið stöðugt aukið. Í upphafi var það
Háskóli Íslands, erlendir háskólar og tækniskólar og hliðstæðar erlendar kennslu-
stofnanir. Síðan hafa lögin verið látin ná til Tækniskóla Íslands, Kennaraskóla
Islands, framhaldsdeildar búnaðarskólans á Hvanneyri og flugvirkjanema. Munu
10-12% af fjárþörfinni í ár stafa af útvíkkun kerfisins síðan 1967.

Núverandi verksvið lánasjóðs hefur sætt gagnrýni. Það er vissulega íhugunar-
efni, að stúdentar á 1. ári njóti fullrar námsaðstoðar, en nemendur efstu bekkja
menntaskóla engrar; að nemendur 1. hluta Tækniskóla Íslands njóti fullrar að-
stoðar, en nemendur raungreinadeildar sama skóla engrar; að stúdentar í kennara-
námi við Kennaraskóla íslands njóti fullrar aðstoðar, en aðrir nemendur í kennara-
námi engrar; að nemendur Stýrimannaskólans og Vélskólans skuli engrar aðstoðar
njóta o. s. frv.

Af þessu verður ljóst, að enn er þörf á endurskoðun námslánakerfisins, og
þyrfti þá einnig að athuga áhrif búsetu og ýmissa annarra aðstæðna. Enda þótt
fyrir liggi skýrt mörkuð stefna sjóðsstjórnar og menntamálaráðherra um að veita
þeim, sem þegar eiga aðgang að sjóðnum, fulla aðstoð eigi síðar en 1974-75, telja
undirritaðir ekki rétt að lögfesta slík réttindi, meðan mörg vandamál eru óljós um
það, hverjir skuli eiga rétt til aðstoðar lánasjóðsins og hverjir ekki. Ákvarðanir
um það efni geta haft stórfelld fjárhagsleg áhrif fyrir sjóðinn. Af þessum sökum
leggjum við til, að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
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