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Efni: U m sögn um frv. til laga um nám slán og nám sstyrki, 794. m ál, þskj. 1373.

A llsherjar- og m enntam álanefnd hefur til um ljö llunar frum varp til laga um nám slán og 
nám sstyrki, þskj. 1373, 794. mál. Jafnréttisstofa vill kom a efitirfarandi athugasem dum  
og ábendingum  við frum varpið á fram færi.

A lm ennar athugasem dir:

í 1. mgr. 1. gr. frum varpsins segir að m arkm ið laganna sé að tryggja þeim  sem  falla 
undir lögin tæ kifæ ri til nám s án tillits til efnahags. L jóst er því að hlutverk  Lánasjóðs 
íslenskra nám sm anna er að m iklu leyti sam félagslegt. I greinargerðinni m eð 
frum varpinu segir nánar að sam félagslegt hlutverk sjóðsins sé ekki takm arkað við  það 
heldur sé hann einnig tæki til að fjárfesta í m enntuðu vinnuafli og alþjóðlegum  
tengslum  þekkingarsam félagsins. Jafnréttisstofa tekur undir m ikilvæ gi sam félagslegs 
hlutverks sjóðsins.

í frum varpinu er lagt til að tö luverðar breytingar verði gerðar á því hvernig 
endurgreiðslu  lánanna verði háttað. Endurgreiðslur heíjist einu ári efitir nám slok, í stað 
tveggja nú, nám slánin verið alm ennt til 40 ára, verðtryggð jafngreiðslu lán  m eð 
m ánaðarlegum  endurgreiðslum . Lánin eiga einnig að bera vexti frá þeim  degi þegar þau 
eru greidd út, en ekki frá nám slokum , eins og er í núgildandi lögum .

A fnám  tek ju tengingar á endurgreiðslum , ásam t meiri vaxtabyrði, getur orðið ansi þungt 
fyrir m arga, því langt háskólanám  er því m iður ekki endilega ávísun á góð laun í 
fram tíðinni, eins og þekkt er. V æ ntanleg há greiðslubyrði getur því haft áh rif  á 
nám sval, þannig  að fólk sem t.d. hefur hugsað sér að m ennta sig á sviði fræ ðslu eða 
um önnunar hætti við að læra það sem hugurinn stendur til. E f sú yrði reyndin þá 
uppfyllir það kerfi nám slána og styrkja sem  hér er lagt til ekki þau fyrirheit um að 
tryggja tæ kifæ ri til nám s án tillits til efnahags.

A lþekkt er að nám s- og starfsval hér á landi er m jög kynbundið. K onur eru t.d. í 
m iklum  m eirihluta þeirra sem m ennta sig á sviði um önnunar og heilsugæ slu og 
kennslu. Því m iður er það svo að svokallaðar „kvennastéttir“ eru alm ennt m eð laun í 
lægri kantinum . E innig hefur enn ekki tekist að útrým a kynbundnum  launam un. 
B reyting á endurgreiðslufyrirkom ulagi getur því kom ið h lu tfallslega v err við 
„kvennastéttir“ en stéttir en ým sar aðrar.
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Jafnréttisstofa gerir athugasem dir við það að ekki er að sjá í greinargerð m eð 
frum varpinu að fram  hafi farið grein ing á áhrifum  þess á konur annars vega og karla 
hins vegar. S líkt er nauðsynlegt, sérstaklega í ljósi þess sem nefnt hefur verið  hér m eð 
kynbundið  nám s- og starfsval og líkleg laun í fram tíðinni. K yngreindar upplýsingar 
þurfa að liggja til g rundvallar til þess að hæ gt sé að kom a í veg fyrir að lögin geti leitt 
til óbeinnar m ism ununar á grundvelli kyns, en óbein m ism unun er skilgreind þannig í 2. 
gr. laga nr. 10/2008:

Obein mismunun: þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun kœmi 
verr við einstaklinga a f öðru kyninu borið saman við einstaklinga a f hinu kyninu nema 
slíkt sé unnt að réttlœta á málefnalegan hátt með lögmætu markimið og aðferðirnar til 
að ná þessu markmið séu viðeigandi og nauðsynlegar.

Jafnréttisstofa hvetur allsherjar- og m enntam álanefnd til þess að láta fara fram 
kyngreiningu á væ ntanlegum  áhrifum  þeirra breytinga sem  lagðar eru til m eð 
frum varpinu.

Jafnréttisstofa fagnar því að farið sé að ræða það að hluti nám saðstoðar verði í form i 
styrkja. Jafnréttisstofa te lu r hins vegar að ú tfæ ra þurfi þann þátt betur, á þann veg að 
styrkir ný tist fyrst og frem st þeim  sem  þurfa á þeim  að halda. Sem dæm i m á nefna að 
fó lk  sem  þ a rf  að fly tjast búferlum  t.d. til R eykjavíkur, getur þurft að greiða m jög háa 
húsaleigu. S tyrkir gætu t.d. kom ið þar á m óti, frem ur en að þau sem  þurfa að leigja 
vegna búferlaflu tn inga (tím abundið kannski) neyðist til að taka hærri nám slán en t.d. 
þau sem  geta búið í foreldrahúsum , og eiga einnig rétt á styrkjum . Þetta þ a rf að skoða 
betur og Jafnréttisstofa hvetur til þess að styrkjakerfið  verði útfæ rt þannig að það verði 
notað til að ja fn a  stöðu, m .a. m eð tilliti til búsetu.

Um 21. gr.

Jafnréttisstofa m innir á að sam kvæ m t 15. gr. laga nr. 10/2008 á hlutfall kynjanna í 
nefndum , ráðum  og stjórnum  á vegum  hins opinbera að vera sem  ja fn ast og ekki m inna 
en 40% , séu fu lltrúar fleiri en þrír. Jafnfram t er tilnefningaraðila skylt að tilnefna bæði 
karl og konu og svo er það skipunaraðila að gæta þess að hlutfall kynja sé í sam ræm i 
við ákvæ ði 15. gr.

Jafnréttisstofa svarar fúslega spurningum  og athugasem dum  nefndarinnar, e f  e inhverjar 
eru.

Ingibjörg E líasdóttir

lögfræ ðingur
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