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Efni: Umsögn Sambands íslenskra framhaldsskólanema um frumvarp til laga 
um Menntasjóð námsmanna - 150. löggjafarþing, 329. mál

Samband íslenskra framahaldsskólanema, hér eftir SÍF, fagnar löngu tímabærri 
endurskoðun á því lánasjóðskerfi sem nú er og telur margt í nýju frumvarpi um 
Menntasjóð námsmanna til bóta. Ber þar helst að nefna val um mánaðarlegar 
greiðslur og styrkir vegna framfærslu barna, líka til meðlagsgreiðenda. Niðurfelling 
30% höfuðstóls lána ásamt verðbótum er líka mikið fagnaðarefni en SÍF telur þó að 
enn megi gera betur svo hún gagnast muni sem skyldi og sem flestum.

Fyrst af öllu leikur SÍF þó forvitni á að vita hvort skoðað hafi verið við gerð 
frumvarpsins, með opnum huga, rökum og útreikningum, möguleikan á lán- og/eða 
styrkveitingum til náms til stúdentsprófs í íslenskum framhaldsskólum líkt og þekkist 
meðal annars í Noregi og Svíþjóð?

Framfærslan
Ljóst er 30% niðurfellingu á höfuðstól lána verður til lítils gagns ef nemendur neyðast 
til að halda áfram að vinna eins mikið með námi og raun ber vitni vegna lágrar 
framfærslu. Mikil vinna dregur úr tækifærinu til að sinna námi eins og þörf er á og vill 
SÍF sjá það skýrar í frumvarpinu hvernig stjórn sjóðsins skuli tryggja námsmönnum 
nauðsynlega framfærslu svo þeir neyðist ekki til að stunda vinnu samhliða námi.

Fyrirkomulag námsstyrks
Ekki er óalgengt að námsmenn skipti um nám eftir eina til tvær annir, bæði í 
framhaldsskóla og háskóla þegar þeir finna að það nám sem þeir völdu hentar þeim 
ekki af einhverri ástæðu þegar til kemur. Ekki er að sjá að frumvarpið hafi rúm fyrir 
þá sem ekki finna sína hillu í fyrstu tilraun enda ekki hægt að fá niðurfellingu á 
höfuðstól þeirra lána sem tekin verða, fyrir því námi sem námsmaður hefur en lýkur
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ekki. Telur SÍF að réttara væri að gefa nemendum svigrúm til að skipta einu sinni um 
námsleið, hafi þeir aðeins lokið 1-2 önnum, og koma til móts við þá með einhverjum 
hætti, t.d. með 15% niðurfellingu höfuðstóls fyrir þær annir sem lokið er með 
lánshæfum árangri. Slíkt væri betra fyrir samfélagið í heild í stað þess að útskrifa 
fjölda einstaklinga á réttum tíma úr fagi sem þeir sjá ekki fyrir sér að starfa við í 
framtíðinni.

Líkt og margir aðrir gagnrýnir SÍF breytt vaxtakjör í nýju frumvarpi og telur að þar séu 
hagsmunir nemenda ekki hafðir að leiðarljósi. Þeir sem ekki ná að klára á tilsettum 
tíma munu bera þungan af þeirri breytingu enda þurfa þeir að greiða af námslánum 
sínum að fullu. Ef ekki verða settir fastir vextir og vaxtahámark verður óvissa 
nemenda við lántöku mun meiri en nú er og telja má líklegt að einhverjir þeirra sem 
mest þurfa á láni að halda veigri sér við því að taka lán og þar með að fara í nám.
Þá er hlutverk sjóðsins og markmið laganna með félagslegum jöfnunarsjóði fallið um 
sjálft sig en hann á að tryggja þeim sem falla undir þau, tækifæri til náms án tillits til 
efnahags eða stöðu að öðru leyti.
SÍF vill því að í stað þess að virkjuð verði nefnd með afar óljóst vald, ef vextir fara 
upp fyrir 4%, að tryggt verði með lögum að vextir fari aldrei svo hátt. Telur félagið 
það heiðarlegra gagnvart lántakendum og sýni í verki að stjórnvöldum sé alvara 
þegar þau segjast vilja efla menntun í landinu.
Þá tekur SÍF undir ábendingu LÍS um mikilvægi þess að Menntasjóður námsmanna 
bjóði upp á aðstoð og ráðgjöf til lántakenda þegar kemur að því að velja milli 
verðtryggðra og óverðtryggðra lána enda ekki á allra færi að greina á milli kosta og 
galla hvors valmöguleika fyrir sig en eðli málsins samkvæmt getur það haft mikil áhrif 
á hversu þung greiðslubyrðin verður þegar kemur að endurgreiðslu lána.

Lánsréttur
Námsmenn hafa ítrekað kallað eftir hærri námsrétti undanfarin ár og þykir SÍF það 
miður að fallið hafi verið frá því sem var að finna í fyrstu drögum frumvarpsins sem 
lagt var fyrir í sumar (þá Stuðningssjóður íslenskra námsmanna), þ.e.a.s. að 
lánsréttur námsmanna skuli vera 420 ECTS einingar eða ígildi þeirra í stað þess að 
ekki megi mæla fyrir um lægri lánsrétt en 420 ECTS eininga eða ígildi þeirra.

Vaxtakjör
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Starfsnám
SÍF fagnar því að í frumvarpinu sé sérnám betur skilgreint en í núverandi lögum, 
einkum þó að hafið sé yfir allan vafa að lána skal til bóknáms sé það hluti af 
starfsnámi samkvæmt greinargerð með 7.gr.
Í sömu grein segir að eitt af skilyrðunum fyrir því að lánað sé fyrir starfsnámi er að 
því ljúki á 3. hæfnisþrepi. SÍF vill í því samhengi benda á fjölmargir 
skólar/starfsgreinaráð gera kröfu um að áður en nemendur hefja nám í viðkomandi 
grein skuli þeir ljúka grunnnámi innan sömu námsbrautar sem ekki er á 3. 
hæfnisþrepi. Þar sem þetta er skilyrði fyrir því að námsmaður geti útskrifað í 
viðkomandi grein þætti SÍF eðlilegast að lánað væri einnig fyrir grunnnáminu enda 
mikil umræða undanfarin misseri um hvernig hægt er að fjölga nemendum í iðn- og 
verknámi.

Jafnframt telur SÍF að enn sé of óljóst fyrir hvaða starfsnámi skuli lánað, þ.e.a.s. í 
þeim greinum sem ekki þurfa viðurkenningu frá viðkomandi starfsgreinaráði og lýkur 
á þriðja hæfniþrepi. Í greinargerðinni við 7.gr. segir að nám skuli hafa hlotið 
staðfestingu ráðherra samkvæmt lögum um framhaldsskóla og fara fram „að 
verulegum hluta á verklegan hátt“. SÍF telur ekki nægilega ljóst hversu stór hluti 
námsins sé „verulegur hluti“ og virðist sem sjóðsstjórn fái það ákvörðunarvald 
samkvæmt frumvarpinu. Að mati SÍF krefst þetta nánari útskýringar.

Einnig segir í greinargerðinni að lánað sé til „listnáms sem felur í sér sérhæfingu til 
ákveðinna starfa“ en að mati SÍF er það ekki nægilega skýrt um hverskonar listnám 
sé að ræða enda fjölbreytt listnám í boði á framhaldsskólastigi sem flest mætti telja 
sem sérhæfingu til ákveðinna starfa, svo sem tónlist, myndlist, ljósmyndun, 
margmiðlun og fleira.

Ósamræmi
Í greinargerð með 7.gr. frumvarpsins segir að leitast sé við að skilgreina betur orðið 
sérnám og því hafi þess vegna verið skipt út fyrir orðið starfsnám. Í 1.lið, 14.gr. um 
Niðurfelling á hluta námslána við námslok, segir hinsvegar „Eitt ár umfram þann tíma 
sem skipulag iðn-, starfs- og aðfaranáms kveður á um“. Þarna gætir misræmis í 
orðanotkun, annars vegar einungis starfsnám og hinsvegar iðn- og starfsnám.

Framkvæmdastjórn Sambands íslenskra framhaldsskólanema
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