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Allsherjar- og menntamálanefnd hefur kallað eftir umsögn um mál 794. frumvarp til laga um 
námslán og námsstyrki með pósti dagsettum 18. ágúst 2016. Á framkvæmdastjórnarfundi 
Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) þann 23. ágúst 2016 var ákveðið að vekja athygli 
nefndarinnar á áhyggjum okkar um að ef afborganir eða endurgreiðsla lánanna verði án tillits 
til tekna að námi loknu þá sé það sérstaklega íþyngjandi fyrir þá markhópa sem skólinn er að 
mennta, þar sem tekjur þeirra margra eru sannanlega í lægri kantinum. Breytingarnar á 
námslánakerfinu eins og þær eru kynntar geti því leitt af sér skert kjör þessara hópa sem aftur 
gæti dregið úr hvata til að afla sér menntunar á sviðum skólans. Sama gæti átt við um margar 
aðrar samfélagslega mikilvægar stéttir þar sem saman fara hóflegir tekjumöguleikar og miklar 
menntunarkröfur. Í samanburði við önnur norðurlönd er greiðslubyrði námslána samkvæmt 
þessu frumvarpi einnig sláandi þyngri hér en víðast annarsstaðar samkvæmt skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um námslán og námsstyrki frá ágúst 2016.

Þá hefur framkvæmdastjórn skólans einnig áhyggjur af því að sú útfærsla sem boðuð er á 
námsstyrkjum sé ekki til þess fallin að jafna möguleika til náms þar sem þeir sem meiri hafa 
efni og léttari aðstæður séu með sama rétt til styrkja og þeir sem minni hafa efnin, skerta 
heilsu eða eru með börn á framfæri.

Ennfremur er vakin athygli á að heill háskólanámsferill, BS-MS-PhD er 8 ár og því kemur á 
óvart að hámarksstuðningur er áformaður 7 ár eða einu ári skemur en heill námsferill sem er 
bagalegt þar sem styrkir til fjármögnunar á doktorsnámi hérlendis eru mjög takmarkaðir. Það 
er mjög mikilvægt að leiðir til doktorsnáms hérlendis og erlendis séu opnar m.a. til að tryggja 
viðhald og þróun vísinda- og háskólakennarastéttarinnar í öllum þeim fjölbreyttu fögum sem 
samfélagið þarf á að halda, og ekki siður til að tryggja almennt framboð á vel menntuðu fólki 
fyrir þjóðfélagið.
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