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Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, lögum nr.
40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga, og lögum nr. 95/2000, um fceðingar- og 

foreldraorlof með síðari breytingum

Reykjavík, 11. desember 2009

Umsögn stúdenta vegna þskj. 314-273

Stúdentar gera athugasemdir við 5. gr. og 16. gr. frumvarpsins, þar sem ekki er gert ráð fyrir 
því að námsmenn séu tryggðir innan atvinnuleysiskerfisins,

í 5. gr. kemur fram að námsmenn njóti ekki atvinnuleysistrygginga í skólaleyfum, til 
að mynda á sumrin. Ástæða þess að stúdetar gera athugasemdir við 5. gr. er sú að námslán 
tryggja einungis framfærslu níu mánuði ársins en þá eru eftir þrír mánuðir þar sem þeim er 
ekki tryggð framfærsla. Stúdentar leggja áherslu á að skoða þurfi breytingar af þessu tagi í 
samvinnu við Lánasjóð íslenkra námsmanna og sveitarfélögin. Mikilvægt er að fyrir liggi að 
námsmenn sem ekki fá vinnu á sumrin eigi rétt á félagslegri aðstoð frá sínu sveitarfélagi eða 
námslánum allt árið um kring ef afriema á rétt þeirra til atvinnuleysisbóta. Stenst það ekki 1. 
mgr. 76. gr. stjómarskrárinnar um lágmarksframfærslu að ákveðinn hópur sé framfærslulaus 
þrjá mánuði ársins og þarf því að liggja alveg Ijóst íyrir að námsmenn eigi kost á öðrum 
úrræðum í námsleyfum séu þeir atvinnulausir.

í 16. gr. kemur fram að samhliða því að þiggja atvinnuleysistryggingar megi 
atvinnulaus einstaklingur taka námskeið á háskólastigi upp að 10 ECTS einingum. Stúdentar 
minna á að Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir einungis námslán nái námsmaður 20 
ECTS einingum. Jafnframt verður nám að vera skipulagt sem fullt nám til þess að það sé 
lánshæft. Stúdentar benda á þá eyðu sem skapast milli 10 og 20 ECTS eininga þar sem engin 
framfærsla fæst og íeggur rika áherslu á að alíir njóti framfærslu í námi. Tilgangur 
frumvarpsins er meðal annars sá að skerpa skilin milli atvinnulausra og námsmanna, 
mikilvægt er að skilin séu ekki skerpt svo mjög að heilu hópamir falli í hvorugt kerfið og eigi 
því enga möguleika á framfærslu.

Nái breytingar þær sem kveðið er á um í 5. og 16. gr. frumvarpsins fram að ganga án 
þess að gripið sé til annarra framfærsluúrræða fyrir stúdenta telja undirritaðar 
stúdentahreyfingar um stjómarskrárbrot að ræða og aukna hættu á brottfalli stúdenta úr 
háskólanámi. Stúdentahreyfmgamar mælast því til þess að breytingar þær sem kveðið er á um 
í 5. og 16. gr. frumvarpsins nái ekki fram að ganga eða að stúdentum verði tryggð með öðrum 
hætti mannsæmandi framfærsla alla mánuði ársins.
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