
Þingskjal XXX —  3. mál.

Breytingartillaga

við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018

1. Á eftir 37. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Breyting á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, með síðari breytingum.

a. Í stað orðanna „og 2015-2016“ í ákvæði til bráðabirgða V í lögunum kemur: 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 og 2018-2019.

b. Í stað orðanna „2015-2016“ í ákvæði til bráðabirgða VI í lögunum kemur: 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 og 2018-2019.

Athugasemdir við breytingartillögu.
Í a-lið. X gr. er lagt til að ákvæði til bráðabirgða V í lögunum um heimildir framhaldsskóla til 
innheimtu efnisgjalda af nemendum gildi áfram tímabundið, eða út skólaárið 2018-2019.
Í b-lið X gr. er lagt til að ákvæði til bráðabirgða VI, sem heimilar framhaldsskólum innheimtu 
gjalda í kvöldskóla og fjarnámi að hámarki kr. 7.500 fyrir hverja námseiningu, verði 
framlengt tímabundið og gildi út skólaárið 2018-2019.

Um a-lið X. gr.
Með 45. gr. laga nr. 92/2008, um framhaldsskóla, voru gjaldtökuheimildir opinberra 

framhaldsskóla þrengdar frá því sem var í fyrri lögum um framhaldsskóla, nr. 80/1996. Í 2. 
mgr. 7. gr. þeirra laga var gert ráð fyrir því að heimilt væri að innheimta efnisgjald af 
nemendum sem nytu verklegrar kennslu vegna efnis sem skóli léti þeim í té og þeir þyrftu að 
nota í námi sínu. Hámark gjaldsins var ákveðið 50.000 kr. á skólaári eða 25.000 kr. á önn. Í b- 
lið 1. mgr. 45. gr. gildandi laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008, er við það miðað að 
innheimta efnisgjalds sé ekki heimil fyrir efni sem nemendum er látið í té samkvæmt einhliða 
ákvörðun skóla svo sem í skylduáföngum á verknámsbrautum. Þó sé heimilt að innheimta 
efnisgjald fyrir efni sem skóli lætur nemendum í té ef þeir hafa af því ávinning eða sérstök not 
svo sem vegna smíðisgripa í áföngum sem nemendur stunda í frjálsu vali.

Á 137. löggjafarþingi 2009 var samþykkt á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum 
nr. 92/2008, um framhaldsskóla, þess efnis að þrátt fyrir ákvæði b-liðar 1. mgr. 45. gr. væri 
framhaldsskólum heimilt fram til loka skólaárs 2011-2012 að innheimta af nemendum í 
verklegu námi efnisgjald fyrir efni sem skóli léti þeim í té. Breytingin var gerð þar sem ljóst 
var að óbreytt lög hefðu í för með sér skertar tekjur þeirra framhaldsskóla sem bjóða upp á 
verklegt nám þar sem ekki var reiknað með hækkun á fjárlögum til að mæta þeirri 
tekjuskerðingu. Framangreind breyting á heimild til töku efnisgjalds var enn framlengd til 
loka skólaárs 2013-14 á 140. löggjafarþingi 2012 og til loka skólaárs 2015-2016 á 143.



löggjafarþingi 2014.
Í fyrirliggjandi fylgiriti með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 er ekki gert ráð fyrir auknum 

framlögum til efniskaupa sem óhjákvæmilega leiðir af gildistöku b-liðar 1. mgr. 45. gr. laga 
um framhaldsskóla, nr. 92/2008. Í því ljósi er lagt til að ákvæði til bráðabirgða V um heimildir 
framhaldsskóla til innheimtu efnisgjalda af nemendum gildi áfram tímabundið, eða út 
skólaárið 2018-2019.

Um b-lið x gr.
Með 45. gr. laga nr. 92/2008, um framhaldsskóla, voru gjaldtökuheimildir opinberra 

framhaldsskóla þrengdar frá því sem var í fyrri lögum um framhaldsskóla, nr. 80/1996.
Þannig var ákveðið í 4. mgr. að hámarksfjárhæð gjalds a f nemendum í kvöldskóla og fjarnámi 
skyldi miðast við 10% af meðalkennsluframlagi á nemanda í fullu námi samkvæmt fjárlögum. 
Í reglugerð, nr. 614/2009, um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla var hámarkið 
útfært þannig að taka mætti allt að 2.500 kr. gjald fyrir hverja námseiningu.

Fyrir gildistöku laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008, var framhaldsskólum heimilt að 
innheimta allt að þriðjungi kennslukostnaðar með nemendagjöldum. Framlög til skólanna í 
fjárlögum miðuðust þá við 2/3 af kostnaði við nemanda í fullu námi. Eftirstandandi þriðjungi 
var mætt með nemendagjöldum. Til að mæta lækkun heimilda skóla til innheimtu 
kennslugjalda í 10%, eins og gildandi lög um framhaldsskóla gera ráð fyrir, verður að hækka 
framlög í fjárlögum úr 67% í 90% af nemendaígildum í kvöldskóla og fjarnámi. Sú hækkun 
hefur ekki fengist. Alþingi ákvað því með lagabreytingu árið 2009 að heimila skólum 
gjaldtöku í kvöldskóla og fjarnámi að hámarki 7.500 kr. á hverja námseiningu.

Samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi er ekki reiknað með hækkun framlaga til 
kennslu í kvöldskóla og fjarnámi umfram 2/3. Því er ljóst að kennslukostnaði framhaldsskóla, 
sem bjóða upp á framangreint nám, verður ekki mætt nema heimild fáist til að halda áfram 
innheimtu hærri nemendagjalda en lög um framhaldsskóla ráðgera. Því er lagt til að ákvæði til 
bráðabirgða VI, sem heimilar framhaldsskólum innheimtu gjalda í kvöldskóla og fjarnámi að 
hámarki kr. 7.500 fyrir hverja námseiningu, verði framlengt tímabundið og gildi út skólaárið 
2018-2019.


