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Efni: Umsögn Bandalags háskólamanna um frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. Þingskjal 
1373 — 794. mál. 145. löggjafarþing.

Almennt um lánamál námsmanna
Bandalag háskólamanna fagnar því að málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna séu tekin til skoðunar 
og áhuga ráðherra á lánamálum námsmanna. Menntun er grunnur að áframhaldandi velmegun 
þjóðarinnar og forsenda samkeppnishæfni hagkerfisins. Hið opinbera dreifirog útdeilirgæðum með 
ýmsum hætti í samfélagslegum tilgangi, oft til afmarkaðra hópa í sérstakri félagslegri stöðu. Við 
endurskoðun á námslánakerfinu ber að hafa það hugfast að um samfélagslega mikilvæga þjónustu er 
að ræða og að LÍN er félagsleg stofnun.

Jafn aðgangur að menntun er einn af hornsteinum norrænna samfélaga og um viðamiklar 
breytingar á námslánakerfinu þarf að ríkja samfélagsleg sátt. BHM gagnrýnir að ekki hafi verið skipuð 
nefnd helstu hagsmunaðila í upphafi endurskoðunarferlisins og þannig leitast við að tryggja að öll 
umgjörð vinnunnar hefði þann breiða samfélagslega stuðning sem til þarf.

Almennar athugasemdir við frumvarpið
BHM tekur undir það markmið frumvarpsins að bæta nýtingu opinbers fjár með því að gera 
styrkveitingar sjóðsins gagnsæjar. Blandað kerfi styrkja og lána er gott fyrirkomulag sem færir kerfið 
nær því sem gerist á Norðurlöndunum. Það má þó aldrei virka þannig að lántakendur niðurgreiði 
styrki til þeirra sem komast af án námslána.

Með breyttu kerfi væri unnt að styðja sérstaklega við þá hópa sem helst þurfa á að halda og 
efla þannig félagslegt hlutverk LÍN. Frumvarpið í núverandi mynd gerir það ekki.

Verði frumvarpið að lögum er Ijóst að vaxtastig námslána hérlendis verður mjög hátt í 
samanburði við hin Norðurlöndin. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar hafa ítrekað bent á óhagræði 40 ára 
verðtryggðra lána og vandséð er hvernig námslán eigi að vera undanskilin þeirri gagnrýni. Verði 
frumvarpið að lögum er mikilvægt að tryggja að vaxtabótakerfið taki breytingum og að námslán 
myndi stofn til útreiknings vaxtabóta. BHM hefur alvarlegar áhyggjur af þeirri framtíðarsýn sem birtist 
ungu námsfólki í 40 ára verðtryggðum lánum.

BHM leggur áherslu á að skuldir vegna námslána séu jafnan metnar til jafns við aðrar skuldir 
heimila þegar mótaðar eru aðgerðir til að létta á skuldum heimilanna.
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í frumvarpinu fellst hvati til þess að Ijúka námi á tilsettum tíma. Þeim áherslum fagnar BHM 
en ítrekar áherslur sínar að við ákvörðun um greiðslubyrði námslána sé tekið sérstakt tillit til 
greiðslugetu ungra barnafjölskyldna.

Tekjutengdar afborganir
í frumvarpinu er lagt til að afnema tekjutengingu endurgreiðslu námslána. Það er grundvallarbreyting 
á eðli námslánakerfisins sem BHM styður ekki. BHM kallar eftir frekari umræðu og vinnu við að 
tryggja að greiðslubyrði námslána verði áfram sanngjörn líkt og er í núverandi tekjutengingarkerfi.

í athugasemdum með frumvarpinu segir að svo virðist sem launaþróun yngsta aldurshópsins 
með háskólamenntun hafi verið lægri en búist var við á undanförnum árum. Undir þetta tekur BHM 
og ítrekar þá afstöðu sína að á íslandi sé menntun ekki metin til launa með fullnægjandi hætti. BHM 
lýsir þungum áhyggjum af greiðslubyrði yngsta aldurshóps lántakenda verði frumvarpið að lögum.
Það á ekki síst við láglaunastéttir háskólamenntaðra og hópa í veikri félagslegri stöðu.

Lánsfjárhæð eftir félagslegri stöðu
í stefnu BHM hefur lengi verið gagnrýnt að lánsupphæðir einstaklinga fari eftir félagslegri stöðu 
þeirra. Þannig hefur fjölskyldufólk og einstæðir foreldrar komið úr námi með hærri námslán en þeir 
sem barnlausir eru, sér í lagi þeir sem búa í foreldrahúsum. Verði afnám tekjutengingarinnar að 
veruleika verður þetta vandamál enn alvarlegra þar sem barnafólk mun eftir að námi lýkur bera hærri 
greiðslubyrði en barnlausir. Á töflu 5 í athugsemdum með frumvarpinu sést vel hve ósanngjörn 
skuldastaða lántakanda verður að loknu námi m.t.t. félagslegrar stöðu. BHM gerir alvarlegar 
athugasemdir við þetta leggur til að upphæð styrks fari eftir félagslegri stöðu en lánsfjárhæðin sé sú 
sama óháð fjölskyldustærð eða búsetu.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins
Hér á eftir koma aðrar athugasemdir BHM við einstaka greinar frumvarpsins

9. gr.
BHM gerir athugasemd við að námsaðstoð verði einungis veitt til 7 ára náms eða sem samsvarar 420 
ECTS einingum. Margir nemendur stunda í stuttan tíma nám í öðru fagi en þeir útskrifast úr og 7 ára 
hámark námsstuðnings dregur verulega úr möguleikum til að Ijúka doktorsprófi. BHM telur einnig 
rangt að skerða námsaðstoð frá 50 ára aldri. Fyrir einstaklinga á þeim aldri sem missa vinnu og vilja 
ná sér í viðbótarmenntun til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði er þetta alvarlegt mál og getur orðið 
til þess að þeir festist á atvinnuleysisbótum.

10. gr.
BHM leggur til að dregið verði úr eftir á greiðslum framfærslulána og sambærilegt fyrirkomulag tekið 
upp og er við skólagjaldalán.

12. gr.
Frumvarpinu er ætlað að tryggja tækifæri til náms án tillits til efnahags. í þessari grein kemur 
hinsvegar fram að LÍN er heimilt að setja það skilyrði fyrir veitingu námsláns að lántaki leggi fram 
viðunandi tryggingar. BHM telur það ekki samræmanlegt að ætla annarsvegar að tryggja tækifæri til 
náms án tillits til efnahags en geta jafnframt krafist viðundandi trygginga. Jafnframt telur BHM að
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lágmarki verði að veita möguleika á undanþágu frá hámarki námsaðstoðar sérstaklega í þeim 
tilfellum þar sem stundað er nám erlendis í skólum sem taka há skólagjöld. Þá telur BHM að rétt sé að 
vísitölutengja hámarksfjárhæð námslána svo tryggt sé að kaupmáttur þeirra haldist óbreyttur.

13. gr.
BHM telur að námslán eigi ekki að vera breytileg eftir fjölskyldustærð enda hrópandi ósanngirni að 
fjölskyldufólk beri þyngri byrgðarað loknu námi. Öll viðbótarframfærsla vegna ólíkra fjölskyldustærða 
eða félagslegra aðstæðna skal vera í formi styrkja eða bóta. Þá er ítrekað að sjóðurinn láni fyrirfram 
við upphaf skólamisseris til að draga úr tímabundinni fjármögnunarþörf námsmanna. í það minnsta 
að slíkt fyrirkomulag verði viðhaft þegar námsmaður hefur staðist fulla námsframvindu einu sinni.

16. gr.
BHM gagnrýnir hátt vaxtastig námslána í frumvarpinu og telur einséð að frekari fjárveitinga til 
málaflokksins sé þörf standi til að taka upp námsstyrki samhliða námslánum. Einnig eru gerðar 
alvarlegar athugsemdir við að ekki sé sett þak á mögulegt álag á vexti vegna væntra affalla. Þá 
gagnrýnir BHM að vextir reiknist frá útborgunardegi námslána enda feli það í sér verulega aukningu 
vaxtakostnaðar frá því sem fyrir var.

17. gr.
BHM telur til bóta að námslán séu endurgreidd á mánaðarlegum grunni en ekki tvisvar á ári eins og 
nú er.

18. gr.
BHM leggst eindregið gegn þeirri skerðingu að einstaklingur geti að hámarki fengið frestun á 
endurgreiðslum í 36 mánuði. Ef einstaklingur verður varanlega óvinnufær er Ijóst að honum er ekki 
unnt að greiða af námslánum af þeim tekjum sem öryrkjar hafa.

21. gr.
BHM hefur lengi kallað eftir því að fulltrúi greiðenda fái sæti í stjórn lánasjóðsins. Þannig væri eðlilegt 
að einn fulltrúi væri skipaður af BHM til mótvægis við þá sem enn eru í námi. Þá gerir frumvarpið ráð 
fyrir að stjórn LÍN sé heimilt að úthýsa daglegum rekstri sjóðsins. BHM fær ekki séð þörfina á því að 
færa afgreiðslu námslána til einkafyrirtækja og hveturtil að þessi heimild sé þrengd og skilgreind 
nákvæmlega.

36. gr.
BHM gerir athugasemdir við það að námsmönnum sem eiga skammt eftir í námi sé gert að loka 
núverandi skuldabréfum sínum í stað þess að fá að Ijúka námsferli sínum á þeim vaxta- og 
endurgreiðslukjörum sem þeir gátu vænst.

Virðingarfyllst,

V
formaður BHM
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