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Umsagnaraðili: Rektor Háskólans á Akureyri fyrir hönd háskólaráðs Háskólans á Akureyri

Þingmál: Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. Þingskjal 1373 - 794. mál., 145. loggjafarþing.

Í meginatriðum þá er Háskólinn á Akureyri sammála umsögn Félags stúdenta við Háskólann á 
Akureyri sem send var til nefndarsviðs Alþingis. Þar segir m.a.:

„Almennt er mikil ánægja með tilkomu beins og sjáanlegs styrks. Einnig teljum við 
jákvætt að fresta megi greiðslum vegna húsnæðiskaupa. Það að námsaðstoð verði nú 
veitt fyrir 100% framfærsluviðmiði LÍN er enn fremur mjög jákvætt og mikil 
frámför.“

Frumvarpið í heild sinni boðar mjög stórar breytingar á íslensku námslána og námsstyrkja kerfi og 
ljóst að við svo viðamiklar breytingar getur reynst erfitt að greina langtímaáhrif sem tengjast 
einstökum lagagreinum og texta laganna. Sá andi laganna að gera styrki sýnilegri er jákvætt skref í 
þróun kerfisins hér á landi þannig að það verði líkara þeim kerfum sem eru á hinum norðurlöndunum.
Í því samhengi má benda á töflu á blaðsíðu 7 í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands nr. C16:02: 
Frumvarp um námslán og námsstyrki1. Tafla þessi sýnir skýran samanburð á milli þess kerfis sem 
sett er fram í lagafrumvarpi skv. þingskjali 1373 á 145. löggjafarþingi og námsstyrkjakerfa á öðrum 
norðurlöndum. Ljóst er að miðað við þann samanburð er enn töluvert langt í land með að ná 
sambærilegum stuðningi við námsmenn hér á landi.

Hér á eftir verður tæpt á þeim helstu atriðum sem Háskólinn á Akureyri telur að nauðsynlegt sé að taka 
tillit til svo unnt sé að styrkja frumvarpið frekar og tryggja að Íslendingum standi til boða 
háskólamenntun óháð efnahag. Jafnframt því er bent á einstök atriði í frumvarpstextanum sem 
þarfnast nánari skýringa eða breytinga.

Í 2. gr. frumvarpsins, 6. málsgr. segir að nám sem er skipulagt samhliða vinnu sé ekki aðstoðarhæft hjá 
sjóðnum. Þetta ákvæði er o f vítt orðað og getur hamlað því að einstaklingar sem vilja bæta við sig 
menntun með því að minnka við sig vinnu geti notið aðstoðar sjóðsins. Þá getur það verið styrkur 
fyrir háskólasamfélagið að nemendur, t.d. á meistarastigi, séu beintengdir við atvinnulífið á námstíma 
sínum. Háskólinn á Akureyri telur því áð setningin „Nám sem er skipulágt samhliðá vinnu er ekki 
áðstoðárhæft hjá sjóðnum.“ sé o f hámlándi og eigi því áð táká háná út úr frumvárpinu.

Í 9. gr. er fjallað um fjölda námseininga sem námsaðstoð er veitt fyrir. Miðað við 420 ECTS einingar 
er námsaðstoð veitt í 7 ár. Samkvæmt Bologna ferli evrópskra háskóla -  sem Ísland er aðili að -  þá er 
fullt háskólanám á öllum námsstigum samtals 480 einingar (180 einingar fyrir bakkalár gráðu, 120 
einingar fyrir meistaragráðu og 180 einingar fyrir doktorsgráðu) eða 8 ár. Hafa íslenskir háskólar 
skipulagt allt sitt nám skv. þessu grunnkerfi. Það verður því að teljast óeðlilegt að einungis sé veitt 
námsaðstoð í 7 af 8 árum sem hefðbundið háskólanám nær til. Þá er það líklegt til þess að auka 
brottfall úr framhaldsnámi ef nemendur þurfa alfarið að fjármagna síðasta námsárið sjálfir. Það verður 
því að teljast lykilatriði að textanum sé breytt þannig að námsaðstoð sé veitt til 480 eininga.

1 Skýrslu Hagfræðistofnunar má finna á
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Í 11. gr., 4. málsgr. er tekið fram að námsstyrkur sé eingöngu veittur í 45 mánuði, eða 5 ár. Það þýðir 
að nemendur sem eru í doktorsnámi (og hafa nýtt sér námsstyrk á fyrri námsstigum) eigi ekki 
möguleika á námsstyrk heldur verði að fjármagna nám sitt með námslánum eða öðrum leiðum. Ein 
helsta leið til vaxtar fyrir íslenskt samfélag, efnahagslega og í almennum lífsgæðum, er að tryggja að 
Íslendingar hafi aðgengi að bestu þekkingu á hverjum tíma. Þess vegna er það kappsmál fyrir 
þjóðfélagið í heild sinni að þeir aðilir sem kjósa að fara í framhaldsnám, og þá sérstaklega doktorsnám, 
hafi aðgengi að námsstyrkjum á námstímanum. Slíkir styrkir geta verið lykillinn að því að einstaklingi 
takist að fjármagna sitt doktorsnám. Það kemur samfélaginu í heild sinni því til góða og verður að 
teljast eðlileg krafa að doktorsnemar njóti líka námsstyrks. Því er lagt til að fyrsta setning í 4. málsgr., 
9. gr. hljóði svo:

„Námsstyrkur hvers námsmánns er veittur áð hámárki í 72 mánuði þár sem 45 mánuðir eru veittir til 
náms á bakkalár og meistarastigi og 27 mánuðir til náms á doktorsstigi.“

Með þessu móti er tryggt að hver námsmaður fær styrk fyrir eina námsgráðu á hveiju námsstigi.

Í 12. gr. er talað um að hámark námslána sé 15 milljónir króna. Ljóst er að e f  nemendur hafa tækifæri 
til þess að sækja dýrt og sérhæft nám þá geti þetta hámark verið takmarkandi þáttur. Á þetta 
sérstaklega við um doktorsnám og annað sérhæft rannsóknatengt nám. Því væri æskilegt að 
hámarksupphæð nái yfir framfærslu og skólagjöld í viðmiðunarskólum (t.d. bestu 50 skólum í heimi) í 
allt að 3 ár. Upphæðin þyrfti því að vera a.m.k. 25 milljónir króna miðað slíkt skilyrði.

Í greinum 16. -  18. er fjallað um lánakjör og endurgreiðslur. Í heildina mun (Hagfræðistofnun bls. 9 - 
12) greiðslubyrði lækka hjá nemendum sem stunda hefðbundið nám á Íslandi en gæti hækkað verulega 
hjá þeim stunda dýrt nám erlendis eða þurfa að taka hærri námslán t.d. vegna framfærslu fjölskyldu en 
eru síðan með meðaltekjur að loknu námi. Í skýrslu Hagfræðistofnunar kemur jafnframt fram að í 
öðrum löndum hafi há greiðslubyrði leitt til vanskila og greiðsluvandræða hjá ungu fólki, t.d. í 
Danmörku (Hagfræðistofnun bls. 11). Til þess að koma í veg fyrir o f þunga greiðslubyrði væri 
æskilegt að bæta við skilyrði sem kveður á um að greiðslubyrði geti aldrei numið meira en x% af 
brúttótekjum síðastliðins árs. Hver rétta prósentan er krefst sérstakra útreikninga útfrá áhættumati 
fyrir lánasjóðinn ásamt því að taka tillit til þess hvað gæti talist vera hámarks greiðsluþol einstaklinga 
en líklegt er að þessi hámarksprósenta væri á bilinu 10% til 15% af brúttótekjum . Með þessu móti 
er tryggt að þó svo að nýútskrifaðir nemendur byrji með lágar tekjur, eða búi við tekjuskerðingu á 
tilteknu tímabili, geti viðkomandi haldið áfram að greiða af  námslánum án þess að skerða lífskjör sín 
verulega. Þá má leiða að því líkum að með ákvæði sem þessu væri minni þörf á beita ákvæði 18. gr. 
um heimild til að fresta endurgreiðslum námslána.

Þegar á heildina er litið má ætla að breytingarnar séu hagstæðari nemendum á fyrri hluta háskólanáms 
en geri nemendum í rannsóknatengdu framhaldsnámi erfiðara fyrir. Slíkum ágalla er unnt að mæta 
með því að styrkja verulega við rannsóknasjóði, m.a. doktorsnámssjóð, og efla þannig aðgengi 
nemenda að fjármögnun framhaldsnáms. Ekki er unnt að mæla með breytingu á námslánakerfinu 
nema tillit sé tekið til þessara heildaráhrifa á öll stig háskólanáms, frá bakkalárgráðu til doktorsnáms. 
Háskólinn á Akureyri mælist því eindregið til að tekið sé tillit til allra þeirra athugasemda sem fram 
koma hér að ofan.
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