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Viðbrögð við umsögnum um frumvarp að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar.

Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar hinn 15. janúar 2020 var farið fram á það við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið að það brygðist við athugasemdum sem borist hafa vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.

Hér á eftir fer umfjöllun um umsagnir sem hafa borist allsherjar- og menntamálanefnd vegna frumvarpsins.

1. Umsögn frá  Embœtti Landlœknis.
Embætti landlæknis fagnar framlagningu frumvarpsins og einkum ákvæði því í 2. gr. er kveður á um að þeir sem 
fái viðurkenningu faglegrar menntunar og hæfis hér á landi skuli búa yfir nauðsynlegri tungumálakunnáttu til 
þess að stunda starfið hér. Í umsögn Landlæknis kemur fram sá misskilningur að tungumálakunnátta sé skilyrði 
viðurkenningar. Svo er ekki. Gert er ráð fyrir að kunnátta í íslensku sé könnuð eftir að viðurkenning er veitt eins 
og nánar verður kveðið á um í reglugerð sem sett verður með stoð í lögunum.
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2. Umsögn Félags ísl. hjúkrunarfrœðinga.
Í umsögn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er gerð bein tillaga um tiltekið stig íslenskukunnáttu sem verði 
áskilin hjá heilbrigiðsstarfsfólki og er miðað við stig B 1 í skilningi, talmáli og rituðu máli samkvæmt 
samevrópska tungumálarammanum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið telur að slík ákvæði sé eðlilegt að 
setja í þá reglugerð sem sett verður í framhaldi af samþykkt laganna og lýtur sérstaklega að 
heilbrigðisstarfsfólki. Kemur það því í hlut heilbrigðisráðuneytis að taka afstöðu til þessarar tillögu.

3. Umsögn frá  Félagi sjúkraþjálfara.
Félag sjúkraþjálfara kemur á framfæri ósk um að samráð verði haft við félagið við setningu reglugerðar sem 
vísað er til í frumvarpinu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið telur að hér sé vísað til framangreindrar 
reglugerðar sem heilbrigðisráðuneytið mun setja.

4. Háskóli Íslands, námsbraut í sjúkraþálfun.
Námsbraut í sjukraþjálfun skilar inn umsögn þar sem gerðar eru tillögur um breytingar sem virðast einkum eiga 
við um stétt sjúkraþjálfara. Í lagafrumvarpi sem er almenns eðlis er ekki unnt að kveða sérstaklega á um tiltekna



málsmeðferð fyrir ákveðnar starfsstéttir. Þó er rétt að nefna að Landlæknir mun fara yfir og afgreiða umsóknir 
um evrópsk fagskírteini fyrir heilbrigðisstéttir og mun jafnframt taka ákvarðanir um í hvaða tilvikum veiting 
takmarkaðrar viðurkenningar er viðeigandi. Slíkt gerist ekki sjálfkrafa.

5. Umsagnir iðnaðarmannafélaga.
Í umsögn nokkurra iðnaðarmannafélaga kemur fram sá misskilningur að markmið lagasetningarinnar sé að gera 
iðnmenntun hærra undir höfði. Mennta- og menningarmálaráðuneyti telur að slík markmið falli undir lög um 
framhaldsskóla og eðlilegt að þeim sé haldið til haga þar. Einnig er lýst áhyggjum af því að með auknu gagnsæi 
sem stefnt er að með innleiðingu tilskipunar 2013/55/ESB sé verið að gefa afslátt af kröfum um menntun og 
starfsreynslu. Engin slík áform má lesa út úr fyrirliggjandi frumvarpi. Ákvæði um viðurkenningu 
vinnustaðaþjálfunar á eingöngu við um nemendur sem eiga að geta fengið þjálfun sem þeir öðlast í öðru EES- 
ríki viðurkennda. Samkvæmt iðnaðarlögum nr. 42/1978 hafa nemendur heimild til þess að starfa í löggiltri iðn 
meðan þeir stunda nám sitt. Að viðurkenna slíka starfsþjálfun sem stunduð er í öðru EES-ríki getur ekki talist 
brjóta gegn íslenskum lögum.

6. Umsögn frá  Þjóðskrá.
Ábending Þjóðskrár Íslands lýtur að ábyrgð á vefnum island.is og tengist greinargerðinni með frumvarpinu, en 
snertir ekki sjálfan lagatextann.


