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Efni: Umsögn um stjórnartillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í 
Stjórnarráði Íslands. Þingskjal 169 - 167. mál.

Kvasir, samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva, vill með umsögn þessari við þingsályktunartillögu 
um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, þingskjal 169 — 167. mál, lýsa yfir stuðningi við 
fyrirhugaðan flutning málaflokksins „framhaldsfræðsla" til félags- og vinnumarkaðsráðuneytis.

Tengsl framhaldsfræðslunnar við atvinnulífið
Í lögum um framhaldsfræðslu, (27/2010), er framhaldsfræðsla skilgreind sem hvers konar nám, úrræði 
og ráðgjöf sem er ætlað að mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki og er 
ekki skipulagt á grundvelli laga um framhaldsskóla eða háskóla. Þar segir einnig um tilhögun 
framhaldsfræðslu að hún skuli miða við þarfir einstaklinga til virkrar þátttöku í samfélaginu, fyrirtækja 
og atvinnulífs. Að jafnaði skuli námsframboði háttað þannig að hægt sé að leggja stund á nám samhliða 
atvinnuþátttöku. Haft skal samráð við heildarsamtök launafólks og atvinnurekenda um framkvæmd 
laga þessara og er ráðherra heimilt að fela stofnunum eða félögum á þeirra vegum verkefni er tengjast 
framkvæmd þeirra, sbr. 15. gr.

Þannig hefur framhaldsfræðslan í gegnum árin verið farvegur þúsunda einstaklinga í atvinnulífinu aftur 
inn í skólakerfið í samstarfi við hið opinbera, starfsmenntasjóði og aðila vinnumarkaðarins, til dæmis 
með því að sækja nám í vottuðum námsleiðum sem meta má til eininga í framhaldsskólum og/eða 
háskólabrúm. Þá hefur mikill fjöldi einstaklinga á vinnumarkaði farið í gegnum raunfærnimat og fengið 
viðurkenningu á fyrri reynslu og þekkingu til styttingar náms. Mjög margir hafa einnig styrkt stöðu sína 
á vinnumarkaði og sótt vinnustaðanám með raunfærnimati á móti viðmiðum atvinnulífsins.

Styrkleikar framhaldsfræðslunnar
Styrkur framhaldsfræðslunnar liggur meðal annars í góðum tengslum við vinnumarkaðinn enda er 
framhaldsfræðslukerfið smíðað utan um hann og fullorðið fólk innan hans, sem hefur litla formlega 
menntun. Framhaldsfræðslan er ekki skilgreind sem formlegt skólakerfi og á því ekki endilega samleið 
með slíkum kerfum. Eins eru framhaldsfræðsluaðilar ekki skilgreindir í íslensku skólakerfi sem formlegir 
skólar, þrátt fyrir að þeir sinni veigamiklu hlutverki við að hækka menntunarstig þjóðarinnar í gegnum 
framhaldsfræðslu með því að veita fullorðnu fólki annað tækifæri til náms.

Annar mikilvægur styrkur framhaldsfræðslunnar er mikill sveigjanleiki. Framhaldsfræðslukerfið getur 
brugðist hraðar við samfélagsbreytingum heldur en formlega skólakerfið og þannig aðlagað sig hraðar 
að breytingum á vinnumarkaði. Þetta hefur sýnt sig margoft, m.a. þegar þrengingar verða á 
vinnumarkaði.
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Stjórnsýsluleg staða framhaldsfræðslunnar
Með tilflutningi framhaldsfræðslunnar til félags- og vinnumarkaðsráðuneytis sjá fræðsluaðilar tækifæri 
til að treysta enn frekar tengsl hennar við vinnumarkaðinn. Vegna sveigjanleika framhaldsfræðslunnar 
er tilvalið að nýta kerfið enn frekar, meðal annars til að mæta þörfum atvinnulÍfsins sem snúa að 
tæknibreytingum og þeim hópi á vinnumarkaði sem telst vera í viðkvæmri stöðu gagnvart 
breytingunum, þ.e. yngra fólki með litla menntun, eldra fólki (60+) og innflytjendum.
Hugsa má framhaldsfræðslukerfið sem mikilvægan grundvöll til að halda utan um réttlát umskipti 
starfa, t.d. í tengslum við loftlagsmál. Þá mætti nýta kerfið betur til að efla gerð hæfnigreininga starfa 
og hæfnispár á vinnumarkaði, sem og til að svara betur þörfum innflytjenda (um mat á þekkingu, fyrra 
námi og reynslu og þeim sem vilja læra íslensku).

Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum um framhaldsfræðslu kemur fram að áhersla sé 
lögð á að einstaklingum „..standi til boða að ljúka viðurkenndu, einingabæru námi sem tryggi 
viðkomandi rétt til áframhaldandi náms, þ.e. náms á framhalds- eða háskólastigi." Þó svo að 
málaflokkur framhaldsfræðslu færist frá mennta- og menningarmálaráðuneyti yfir í nýtt ráðuneyti 
félags- og vinnumarkaðar þarf slíkur tilflutningur síður en svo að auka líkurnar á fjarlægð og aðskilnað 
framhaldsfræðslu frá hinu almenna menntakerfi. Vel má tryggja áfram mikilvæga samtengingu 
framhaldsfræðslunnar við formlega skólakerfið í gegnum þá stjórnsýslustofnun á sviði menntamála 
sem hefur það mikilvæga hlutverk að stuðla að auknum gæðum skólastarfs og framförum í þágu 
menntunar í samræmi við lög og stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Ríkisstofnanir 
leika stórt hlutverk við að vinna málum brautargengi þvert á ráðuneyti ef svo ber undir enda verður 
þverfagleg nálgun og samvinna kerfa sífellt mikilvægari.

Kvasir bindur miklar vonir við fyrirhugaða tilfærslu málaflokksins yfir í ráðuneyti félags- og 
vinnumarkaðar fái framhaldsfræðslan víðtækara hlutverk við að mæta ákalli vinnumarkaðarins vegna 
tæknibreytinga og umskipti starfa þess vegna, sem og vegna loftslagsbreytinga. Framhaldsfræðslunni 
verði þannig gert kleift að veita því fullorðna fólki, sem er í hvað mestri hættu á að sitja eftir vegna örra 
samfélagsbreytinga, víðtækan stuðning. Þá bindur Kvasir vonir við að samhliða tilfærslunni verði farið 
í löngu tímabæra endurskoðun á löggjöf um framhaldsfræðslu, sem setið hefur á hakanum í mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu í fjöldamörg ár, og það verði gert á grundvelli stefnumótunar víðtæks 
samráðs við hagaðila.

Tækifæri fyrir framhaldsfræðslukerfið og notkun þess eru mikil og því brýnt að nýta það betur og í fleiri 
áttir enda mikil samfélagsleg auðlind sem ákveðin sátt ríkir um. Það er því fagnaðarefni að ríkisstjórnin 
horfi til þessa í stjórnarsáttmála sínum. Þróun framhaldsfræðslunnar hefur stöðugt verið í þá átt að 
styrkja tengingu við aðila vinnumarkaðarins. Því er mikill samhljómur með þeirri þróun og þeirri 
ákvörðun stjórnvalda að flytja framhaldsfræðsluna yfir í það ráðuneyti sem sér um vinnumarkaðinn.
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f.h. Kvasis, samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva,
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Í Kvasi, samtökum fræðslu og símenntunarmiðstöðva, eru: Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Framvegis 
miðstöð símenntunar, Mímir-símenntun, Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 
Farskólinn - símenntun á Norðurlandi vestra, Símey, Þekkingarnet Þingeyinga, Austurbrú, Viska fræðslu- og 
símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja og Fræðslunetið símenntun á Suðurlandi.
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