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Bifröst 30. ágúst 2016.

Efni: Umsögn um mál 794, stjórnarfrv. um námslán og námsstyrki

Háskólinn á Bifröst vill koma nokkrum atriðum á framfæri vegna stjórnarfrumvarps um námslán og 
námsstyrki. Almennt er frumvarpið til þess fallið að laga ákveðna annmarka á núverandi 
námslánakerfi s.s. óhóflega há lán í ákveðnum tilvikum sem aldrei munu fást endurgreidd. Þær 
ábendingar sem skólinn vill einkum leggja áherslu á eru eftirfarandi:

1. Taka verður upp samhliða styrki vegna skólagjalda við innlenda háskóla. Í úttekt 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á frumvarpinu kemur fram að nemendur sem stunda nám 
við innlenda háskóla sem taka skólagjöld verða verr settir en áður. Lagt er til að miðað verði 
við a.m.k. 20% styrk af fjárhæð skólagjalda en það er metið hlutfall niðurgreiðslu á vöxtum í 
núverandi fyrirkomulagi. Það er óásættanlegt fyrir innlenda háskóla sem taka skólagjöld að 
veikja þá eins og gert er ráð fyrir í frv.

2. Taka verður upp myndarlegt styrkjakerfi vegna náms erlendis, sérstaklega skólagjalda. Það 
hefur verið ein af merkilegustu og árangursríkustu hliðum stuðningskerfis fyrir námsmenn að 
nám erlendis hefur verið aðgengilegt. Af þessu hefur íslenskt samfélag haft ómældan hag. 
Það væri afar óheppilegt ef hið nýja fyrirkomulag drægi úr námi íslenskra stúdenta erlendis.

3. Gefa verður útskrifuðum námsmönnum sem eru að hefja endurgreiðslu námslána kost á að 
skipta þeim upp þannig að endurgreiðslur af tilteknum hluta lánanna hefjist ekki fyrr en 5 -  
10 árum eftir námslok. Flestir námsmenn fara ekki samstundis í hálaunastörf að loknu námi 
heldur getur tekur nokkur ár að vinna sig upp í tekjur sem duga til að standa vel skil á 
endurgreiðslum námslána. Það er óheppilegt að veikja um of greiðslugetu og lánamöguleika 
fólks sem hefur nýlokið námi vegna t.d. húsnæðislána.

4. Finna verður leiðir s.s. með hærri styrkjum eða auknum framlögum til menntastofnana vegna 
náms sem almennt skilar viðkomandi einstaklingum lágum tekjum en eru með ýmsum hætti 
framlag til lista- og menningarlífs landsmanna eða halda uppi almennri þekkingu í 
margvíslegum hug- og félagsvísindum. Samfélagið skaðast af því að veikja þekkingu og hæfni 
á þessum sviðum.

Í ljósi framangreindra ábendinga telur Háskólinn á Bifröst rétt að mál þetta verði ekki afgreitt á 
yfirstandandi þingi en það unnið frekar og lagt fram á næsta þingi eftir ítarlegri yfirferð en reikna má 
með að sé möguleg á þeim knappa tíma sem eftir er af yfirstandandi þingi.

Virðingarfyllst.

Vilhjálmur Egilsson, rektor
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