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Efni: Umsögn Félags íslenskra læknanema í Ungverjalandi um frumvarp til laga um námslán og 
námsstyrki, 794. mál.

Á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis er óskað eftir umsögnum um frumvarp til laga um 
námslán og námsstyrki. FÍLU -  Félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi vill koma á framfæri 
athugasemdum við frumvarpið en með því er vegið að getu okkar til þess að stunda nám í 
læknisfræði.

Margt í fyrirliggjandi frumvarpi kemur sér illa fyrir okkar félagsmenn sem stunda bæði dýrt og langt 
nám. Hingað til hefur skólagjaldaþak LÍN verið 40.000 evrur en þakið hefur haldist óbreytt síðan 2007. 
Það er óþarfi að útlista þær breytingar sem hafa orðið á verðlagi og efnahag á Vesturlöndum á þeim 
níu árum sem liðin eru en fyrir utan allt annað hafa skólagjöld hækkað frá ári til árs án þess að 
breytingar hafi orðið á skólagjaldaþaki LÍN.

Helstu athugasemdir okkar við frumvarpið eru eftirfarandi:

• Heildarupphæð námslána verði 15 m illjón ir sem áætlað er að dugi bæði fy rir 
skólagjöldum og framfærslu. Þessi upphæð dugar ekki til þess að ljúka okkar námi og 
teljum við fráleitt að ekki hafi verið sett skýr stefnumörkun, sniðin að þeim sem stunda nám 
erlendis. Við teljum óboðlegt að einstaklingum sé aðeins lánað fyrir hluta náms. Hjá árgangi 
2009-2010 dugði skólagjaldalánið fyrir rúmum fjórum árum í því námi sem okkar félagsmenn 
stunda. Í dag dugar það fyrir rúmlega þremur árum. Áætla má að þau sem hefja 3. árið sitt í 
haust þurfi að finna aðrar leiðir til að fjármagna um 4.700 evrur af skólagjöldum. Frá 2009 hafa 
skólagjöld hækkað úr 12.500 USD í 16.900 USD. Ekki sér fyrir endann á þessum hækkunum 
svo að hlutur nemenda mun óhjákvæmilega halda áfram að hækka.

• Samkvæmt núgildandi lögum er öllum nemum tryggð framfærsla þótt skólagjaldalán 
séu ekki í boði. Það 15 m.kr. þak sem sett er á greiðslur skv. nýju frumvarpi mun ekki duga 
fyrir bæði skólagjöldum og framfærslu nemenda í læknisfræði við University of Debrecen. 
Sama gildir um annað dýrt og langt nám erlendis og teljum við erfitt að sjá hvaða hagsmunum 
er hér verið að þjóna, þar sem skattgreiðendur með langt og dýrt nám að baki skila almennt 
ríkulega til baka í ríkiskassann auk þess sem menntun þeirra er samfélaginu mikilvæg.

• Lánshæfum einingum er fækkað úr 480 í 420 einingar. Læknisfræði er 6 ára nám eða 360
ECTS einingar. Þetta býður upp á lítið sem ekkert svigrúm í námi komi eitthvað upp á miðjum 
námsferli en slíkt svigrúm er sérstaklega mikilvægt þegar um eins langt og strangt nám og 
læknisfræði er að ræða. Þess utan útilokar frumvarpið lánshæfi allra þeirra sem þegar hafa 
lokið B.Sc. námi á lánum áður en þeir fara í læknisfræði, þar sem þeir nemendur fara langt 
fram yfir lánshæfan einingafjölda, eða upp í 540 ECTS. Í úthlutunarreglum Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna fyrir skólaárið 2016-2017 sem settar voru fram í apríl síðastliðnum var 
lánshæfum einingunum fækkað úr 540 í 480 og nú á enn að fækka þeim. Tilgangurinn með 
því er vandséður.

• S tyrkur upp á ISK 65.000 verði fjármagnaður með vöxtum námslána. Læknisfræðinemar 
erlendis taka almennt mjög há námslán og sú hugmynd að nýta þá (hækkandi) vexti sem við 
greiðum til að fjármagna styrki fyrir þá fáu og heppnu námsmenn sem þurfa ekki að taka 
námslán er að okkar mati óréttlátt. Það samræmist heldur ekki þeirri yfirlýstu hugmynd á 
bakvið námslánakerfi að stuðla að jafnrétti til náms, að gera öllum kleift að sækja sér menntun 
á sínu hæfileika- eða áhugasviði óháð efnahag.



• Nýtt skuldabréf verði stofnað við upphaf hverrar annar og því lokað þegar henni lýkur.
Ákveði fólk að fara í dýrt og langt nám munu þessi skuldabréf safna vöxtum óhindrað allan 
þann tíma sem viðkomandi er í námi.

• Greiðslur námslána hefjist einu ári e ftir að námi lýkur. Að ofansögðu má vera ljóst að fólk 
kemur stórskuldugt út úr löngu og dýru námi. Undir núgildandi kerfi taka slíkir námsmenn 
tilneyddir háa yfirdrætti til þess eins að geta náð endum saman og/eða lokið námi. Eitt ár 
hrekkur bersýnilega ekki til að létta þá skuldabyrði sem safnast upp í gegnum sex ára nám. 
Áður höfðu einstaklingar tvö ár til þess að koma undir sig fótunum eftir að námi lauk. Þeir 
nemendur sem koma að lokuðum dyrum hjá bönkunum eftir að skólagjaldaþaki er náð (og þeir 
eru margir, bankarnir eru tregir til að veita lán undir slíkum kringumstæðum) geta hæglega 
neyðst til að taka sér árs frí frá námi til að vinna sér inn fyrir skólagjöldum og geta því þurft að 
greiða af lánum sínum samhliða námi.

• Tekjutenging námslána verði afnumin og þess í stað teknar upp fastar mánaðarlegar 
afborganir. Þegar nemandi þarf á háum námslánum að halda til að komast í gegnum nám sitt 
geta fastar afborganir orðið mjög sligandi, sér í lagi þegar ekki hefur gefist tími eða svigrúm 
fyrir fólk til að koma sér örugglega fyrir á vinnumarkaði og fara að vinna sér inn tekjur sem 
endurspegla námið, sem getur tekið mörg ár fyrir fólk í öllum greinum og stéttum.

• Endurgreiðsla námslána. Nemendur sem hefja nám undir tilteknum lögum og reglum eiga að 
okkar mati að geta gengið að þeim kjörum, með tilheyrandi réttindum og skyldum, út 
námstímann ef þeir þess óska. Þegar við ákveðum að fara í langt og kostnaðarsamt nám 
athugum við fyrst og fremst hvort til staðar séu áreiðanlegar forsendur fyrir okkur til að ljúka 
náminu. Aðeins að því gefnu hefjum við námið. Það er að okkar mati óboðlegt að nemendur 
þurfi að lifa í ótta frá ári til árs um það hvort forsendur þess að námið var hafið bresti. Ár eftir 
ár hafa námsmenn, bæði hérlendis og erlendis, búið við þann ótta að upp komi sú staða að 
þeir geti ekki lokið námi.

Námsmenn eiga ekki að þurfa að búa við þann ótta að fótunum verði kippt undan þeim á miðjum 
námsferli. Þetta er ekki síst mikilvægt fyrir fólk sem ákveður að fara í langt og dýrt nám, s.s. 
læknisfræði. Þær reglur og forsendur sem eru í gildi þegar við hefjum nám eiga að standa okkur til 
boða út námsferilinn. Námsmaður á að geta metið það sjálfur hvort breytingar á lögum og 
úthlutunarreglum henti honum og hvort hann kýs að nýta sér þær eða hvort hann vill að hið opinbera 
standi við þau skilyrði sem honum voru kynnt í upphafi náms.

Það er eins og áður segir vandséð hverjum það er til hagsbóta að nemandi flosni upp úr námi og sitji 
uppi með námslán sem hann getur ekki greitt af. Ekki síst í þeim tilfellum þar sem greiðslugeta hans 
hefði dugað fyrir afborgunum hefði hann haft tök á því að ljúka námi.

Samkvæmt núgildandi lögum er ekki hægt að ljúka námi í læknisfræði í Ungverjalandi þurfi nemendur 
að treysta á Lánasjóð íslenskra námsmanna til framfærslu og fyrir skólagjöldum. Fyrirliggjandi 
frumvarp bætir sannarlega ekki þá stöðu. Samkvæmt könnun sem FÍLU framkvæmdi fyrr á þessu ári 
eiga 49% félagsmanna ekki lengur rétt á skólagjaldaláni frá LÍN. Þetta leiðir til þess að okkar 
félagsmenn leita í auknum mæli á náðir bankanna með tilheyrandi aukakostnaði og ótryggum kjörum. 
Þetta leiðir líka fyrirsjáanlega til þess að við vinnum, tilneydd, myrkranna á milli á sama tíma og við 
ljúkum ólaunuðu verknámi. Þetta gerum við til þess eins að eiga möguleika á að lækka þá upphæð 
sem þarf að fá að láni.

Við fögnum því sannarlega að lög um námslán hafi fengið löngu tímabæra endurskoðun. Þær 
hugmyndir sem hér eru til umsagnar þykja okkur hinsvegar skjóta langt framhjá markinu. Frumvarpið 
dregur heldur úr jafnrétti til náms óháð efnahag, það er ekki til þess fallið að skila betri menntun, það 
skilar nemendum ekki fyrr á vinnumarkaðinn, það stuðlar ekki að því að fjölga læknisfræðimenntuðum 
íbúum á Íslandi og það er okkur óskiljanlegt hver telur sig græða á þessu fyrirkomulagi.
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