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Efni: Umsögn um frumvarp til iaga um Menntasjóð námsmanna, 329. mál

Vísað er til umsagnarbeiðni frá alisherjar- og menntamálanefnd Alþingis, dags. 11. 
nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til iaga um menntasjóð 
námsmanna, 329. mál. Verði frumvarpið að lögum mun það leysa af hólmi lög um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992.

Um frumvarpið

Frumvarpið miðar að því að jafna stuðning við námsmenn og koma á hvatakerfi 
fyrir þá til þess að klára nám sitt á tilsettum tíma. Breytingunum er enn fremur 
ætlað að stuðla að því að námsaðstoð hins opinbera verði gagnsærri. Helstu tillögur 
frumvarpsins eru eftirfarandi:

• Frumvarpinu er ætlað að tryggja jafnrétti til náms.

• Nafni Lánasjóðs íslenskra námsmanna verður breytt í Menntasjóð 
námsmanna og verður hann rekinn sem félagslegur jöfnunarsjóður.

• Frumvarpinu er ætlað að styðja við íslenskt atvinnulíf, efla 
samkeppnisstöðu, efla list-, tækni-, verk og starfsnám og draga úr skorti á 
starfsmönnum í ákveðnum starfsstéttum þar sem er skortur.

• í frumvarpinu eru lagðar fram hugmyndir í þá veru að námslánakerfið verði 
nýtt sem hvati fyrir fólk til að setjast að í dreifðum byggðum þar sem 
skortur er á sérfræðimenntuðu fólki.

• Nýmæli er að allt að 30% af námsláni hvers og eins geti breyst í styrk sé námi 
lokið á tilsettum tíma.

Áherslur sambandsins

Síðustu ár hefur Samband íslenskra sveitarfélaga, fyrir hönd sveitarfélaga, látið sig 
málið varða þar sem frumvarpið hefur marga snertifleti við lögbundin verkefni 
sveitarfélaga og sveitarstjórnarstigið í heild. í umræðu um málefnið hefur 
sambandið haldið fram nokkrum almennum áherslum sem leiða af hlutverki 
sveitarfélaga:

• Námsaðstoð verði áfram veitt á samfélagslegum grunni og því sjónarmiði 
að jafna beri aðstöðumun milli þeirra sem sækja sér menntun. Pessi jöfnun 
tryggi tækifæri til náms án tillits til efnahags og óháð búsetu og 
fjölskylduábyrgð viðkomandi námsmanns.

• Fyrirkomulag námsstuðnings þarf að styðja betur við þá sem sækja sér verk- 
og tæknimenntun. Þannig megi leiðrétta þá slagsíðu sem hefur gætt í 
viðhorfum til verk- og tæknimenntunar.
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• Lýófræðilegar ástæður geta haft áhrif á nýliðun í einstökum greinum. Nýta 
má fyrirkomulag námsaðstoðar sem einn lið af mörgum í því að bregðast 
við slíkum aðstæðum.

Framkomið frumvarp hefur verið yfirfarið af hálfu sambandsins með hliðsjón af 
framangreindum áhersium. Það er álit sambandsins að frumvarpið muni stuðla að 
auknu jafnrétti til náms og nýtt stuðningskerfi námsmanna verði raunverulegur 
hvati fyrir fólk til að setjast að í dreifðum byggðum þar sem skortur hefur verið á 
sérfræðimenntuðu fólki. Jafnframt er það álit sambandsins að mikilvægt sé að líta 
til samspils frumvarpsins við aðrar aðgerðir í byggðamálum. Sérstaklega er tilefni til 
að nefna tillögur ríkisstjórnarinnar um aukinn stuðning við byggingu 
íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni. Ef bæði þessi mál ná fram að ganga er það álit 
sambandsins að þau muni auka líkur á árangri hvorrar aðgerðar um sig.

Þá erfrumvarpið í samræmi við stefnumörkun sambandsins, auk þess að falla vel að 
áherslum um sjálfbæra þróun byggða og stuðning við einstaklinga sem finna má í 
stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024 sem samþykkt var á Alþingi þann 
11. júní 2018 með öllum greiddum atkvæðum:

C.3. Stuðningur við einstaklinga -  námslán.

Verkefnismarkmið: Að nýta námslánakerfið sem hvata fyrir fólk til að 
setjast að í dreifðum byggðum.

Verkefnisstjórn um endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra 
námsmanna skoði kosti þess að búa til sérstaka hvata fyrir fólk, í 
gegnum námslánakerfíð, til að setjast að í dreifðum byggðum. Með því 
verði stuðlað að aukinni sérfræðiþekkingu vítt og breitt um landið, að 
framhaldsmenntuðu fólki íjölgi í dreifðum byggðum og fjölbreytni 
aukist.

Að teknu tilliti til framangreinds styður sambandið að frumvarpið verði að lögum en 
þó fylgja hér á eftir athugasemdir, tillögur og ábendingar sem sambandið telur að 
taka þurfi til vandlegrar skoðunar.

Ábendíngar og athugasemdir sambandsins

Ákvæði 5. gr. -  Háskólanám

í ákvæði 3 .mgr. 5. gr. frumvarpsins kemur fram að námslán verði ekki veitt til náms 
sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi:

Nám sem er skipulagt samhliða vinnu er ekki lánshæft til framfærslu 
hjá Menntasjóðnum.

í skýringum við ákvæði 3. mgr. 5. gr. kemur skýrt fram að nám sem er skipulagt með 
vinnu sé ekki lánshæft til framfærslu. Til að auka iíkur á að leik- og 
grunnskólakennaranemar sem komnir eru af stað í M.Ed. námi Ijúki því á tilsettum 
tíma og að þeir skili sér til kennslu að námi loknu býðst þeim launað starfsnám frá 
og með haustinu 2019. Verkefnið felur í sér að kennaranemar í leik- og 
grunnskólakennaranámi við háskólastofnanir verði í launuðu starfsnámi í minnst 
50% starfshlutfalli við leik- eða grunnskóla í eitt skólaár. Starfsnámið er launasett 
samkvæmt kjarasamningum sambandsins við Félags leikskólakennara og Félags 
grunnskólakennara og nemar í launuðu starfsnámi ávinna sér launatengd réttindi
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samkvæmt kjarasamningi. Pað er mikilvaegt að þessir nemar eigi kost 
framfærsluláni því eins og frumvarpið er sett fram núna mun það torvelda 
framkvæmd þessarar aðgerðar, sem ráðherra menntamála og ríkisstjómin hafa lagt 
áherslu á að komist til framkvæmdar.

Ákvæði 20. gr. -  Endurgreiðslutími námslána háður lántökufjárhæð

í 3. mgr. er það lagt til að hafi námslán ekki verið greitt að fullu á því ári er Iánþegi 
nær 66 ára aldri hafi sjóðstjórn heimild til að gjaldfella lánið.

Hér er ekki Ijóst hvort um afturvirkni er að ræða, sérstaklega þar sem finna má 
ranga tilvísun í kafla í 2. mgr. IV. ákvæðis til bráðabirgða. Sterklega er varað við því 
að þetta ákvæði giidi einnig um þá er hafa tekið lán samkvæmt gildandi lögum, því 
ákvæðið getur haft mjög íþyngjandi áhrif á maka og Iögerfingja lánþega.

Ákvæði 27. gr. -  Sérstök ívilnun námsgreina

Ákvæði 27. gr. hefur að geyma nýmæli sem heimilar ráðherra að veita sérstaka 
tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna námsgreina að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Heimildin er ætluð til þess að gefa ráðherra 
tækifæri til þess að bregðast við ástandi þar sem skortur er viðvarandi eða 
fyrirsjáanlegur á fólki með tiltekna menntun, með því að skapa sérstakan hvata fyrir 
fólk til þess að sækja sér þá menntun eða til að starfa ítiltekinni starfsgrein.

Bent er á nauðsyn þess að gæta jafnræðis við aðrar starfsstéttir þar sem skortur er 
á menntuðu starfsfólki og að pólitískir hagsmunir eða stefnumál verði ekki til þess 
að horft verði framhjá einstaka atvinnugreinum eða að öðrum atvinnugreinum 
verði gert hærra undir höfði.

Ákvæði 28. gr. -  Sérstök ívilnun vegna námsgreina á sérstökum svæóum

Ákvæði 28. gr. hefur einnig að geyma nýmæli en í henni er heimild til ráðherra til að 
veita tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána hjá lánþegum búsettum á 
svæðum skilgreindum í samráði við Byggðastofnun, að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum. Er þetta gert að norskri fyrirmynd og hefur sambandið um langan tíma 
talað fyrir því að þessi hugmynd komist til framkvæmdar. Hins vegar er mikilvægt 
að tryggja að afgreiðslutími tillagna frá sveitarfélögum um ívilnun sé haldið í 
lágmarki.

Lokaorð

Samband íslenskra sveitarfélaga er mjög fylgjandi því að frumvarp til nýrra 
heildarlaga um Menntasjóð námsmanna nái fram að ganga. Þó eru ýmis atriði sem 
horfa þarf til við þinglega meðferð þess eins og að framan hefur verið rakið.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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