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Efnl: Umsögn Samtaka fðnaðarlns um frumvarp um námslán og námsstyrkl.

Frumvarp um heildarendurskoðun laga um Lánasjóð fslenskra námsmanna hefur verlð lagt 
fyrlr Alþingl og hefur ráðuneytið óskað eftlr umsögnum um frumvarpið. Samtök Iðnaðarins 
fagna fyrirliggjandl frumvarpl og að með þvf sé stefnt að þvl að nám sé klárað á styttrl 
tfma, tll hagsbóta fyrir samfélagið í heild.

Það nýmæll frumvarpslns að veita námsmönnum svokallaðan námsstyrk og stíga þannlg 
skref til samræmis vlð nágrannaríkl okkar er framfararskref. Ætla má að námsstyrkur tll 
allra námsmanna kunni að lelða til þess að námsmenn geti í auknu mæli elnbeltt sér næ r 
efngöngu að námlnu sem eykur llkur á betri námsárangri og sklll öflugum námsmönnum 
fyrr úr námi.

Samtök iðnaðarins hafa talað fyrlr mlkilvægi þess að efla iðn- og verknám. 
Grundvallarforsenda þess er að slíkt nám sé styrkhæft og telja samtökln mikilvægt að 
skýrt sé kveðið á um það I lögunum hvaða forsendur liggja til grundvallar námsaðstoð í 
slíkum tilvlkum. Samtök Iðnaðarins óska því eftir nánarl upplýsingum og skýrlngum 
varðandl túlkun á 4. m gr. 2. gr. frumvarpsins, m.a. hvort melstaranám í Iðngreinum, sem 
kennt er í framhaldsskólum, yrðl óstyrkhæft vegna sambærilegs háskólanáms sem kann 
að vera f boðl og hvaða skilyrði yrðu fýrlr úthlutun tll nemenda sem stunda nám sem lelðlr 
til starfsréttlndaprófs.

Samtökln hafa þó áhyggjur af nýju þaki námslána og styttum lánstíma sem að mati 
samtakanna gæti dregið úr hvata nemenda tll að leggja í langt og kostnaðarsamt 
sérfræðinám. Námslána og -styrkja kerfln verða að styðja vlð aukna sérhæflngu og 
menntun enda er það mikllvægt fyrlr áframhaldandl þróun íslensks atvinnulffs að 
nemendur getl sótt sfíkt sérfræðlnám í skólum hér á landi og erlendls. Samtök iðnaðarlns 
leggja til að skoðuð verði sérstaklega úrræði vegna þessa hóps námsmanna svo umrædd 
sérhæflng sé tryggð og nauðsynlegri fjölbreytnl námsleiða sé vlðhaldið.

Virðlngarfyllst,

Inglbjörg\jsp Stefánsdót 
fbrstöðumaður mennta 

og mannauðsmála
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