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Áhrif námsstyrkjakerfis á námsmenn utan af landi
Alm ennt um fram fæ rslukostnað og nám saðstoð
Framfærslukostnaður þeirra sem ekki dvelja í foreldrahúsum meðan á námi stendur er eðli máls 
samkvæmt hærri en annarra. Það gildir óháð því hvaðan af landinu þeir koma, þó að nemendur utan af 
landi kunni einnig að bera aukinn kostnað vegna samgangna.
Námsmenn utan a f landi eru engu að síður líklegri til þess að hafa hærri framfærslukostnað meðan á 
námi stendur, borið saman við námsmenn sem eiga fjölskyldu sem er búsett á höfuðborgarsvæðinu.
Það gildir bæði um núverandi námslánakerfi og nýtt, blandað námsstyrkjakerfi, enda hefur námsaðstoð 
ríkisins ekki áhrif á heildarframfærslukostnað sem slíkan.
Aftur á móti hefur breytt námsaðstoð mikil áhrif á möguleika þessara nemenda til framfærslu og þar af 
leiðandi einnig áhrif á kjör þeirra eftir að námi lýkur. Það sem mestu skiptir fyrir nemendur af 
landsbyggðinni er því hvaða áhrif breytingar á námsaðstoðarfyrirkomulagi hafa á hagsmuni þeirra. 
Þessir nemendur, þ.e. þeir sem flytjast úr dreifbýli í þéttbýliskjarna hér á landi til að afla sér 
menntunar, eru án vafa í þeim hópi sem blandað nám sstyrkjakerfi hefur mjög jákvæ ð áh rif á.
Hér má einnig hafa í huga, þó að það teljist ekki beinn hluti a f  námsaðstoðarkerfi ríkisins, að 
nemendur utan a f landi hafa forgang að húsnæði á hagstæðu verði á stúdentagörðum, sem dregur úr 
framfærslukostnaði þeirra.
Helstu áh rif breytinga á nem endur sem flytja ú r dreifbýli í þéttbýli til nám s
Upptaka blandaðs námsstyrkjakerfis hefur eftirfarandi áhrif á flesta þá námsmenn sem þurfa að flytjast 
búferlum í þéttbýliskjarna til að sækja sér menntun:

- Jafnrétti til náms verður aukið, þar sem öllum námsmönnum verður í fyrsta sinn tryggð full 
framfærsla.

- Greiðslubyrði þeirra a f námslánum mun almennt verða léttari, þar sem heildarlán þeirra munu 
lækka sem nemur beinum styrkjum allt að 2.925.000 krónum yfir 5 ára skeið.

- Heildarendurgreiðslur a f  námslánum munu lækka, í fyrsta lagi vegna þess að skuldsetning 
mun dragast saman vegna beinna styrkja og í öðru lagi vegna þess að innborganir á höfuðstól 
eiga sér stað við fyrstu afborgun námsláns.

- Þeim verður veittur aukinn sveigjanleiki til þess að mæta ólíkum þörfum eða skakkaföllum. 
Það kemur sér sérstaklega vel fyrir þá sem glíma við erfiðari félagslegar aðstæður og þurfa 
aðgengi að auknu fjármagni e f illa árar, til þess að geta fleytt sér í gegnum nám eða hluta 
náms.
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Verða nokkur dæmi tekin til samanburðar og nánari skýringa.
Um sam anburðardæ m i
Hér að neðan eru tekin fjögur samanburðardæmi. Í öllum tilfellum er um að ræða fólk sem býr ekki í 
foreldrahúsum og nýtur ekki aðstoðar foreldra við nám, en býr við mismunandi félagslegar aðstæður, 
sækir ólíkt nám og hefur ólíka tekjuöflunarmöguleika á meðan námi stendur.

• Í fyrsta lagi er um að ræða nemanda sem flyst búferlum til höfuðborgarsvæðisins, sem hefur 
tekið sér hlé frá námi e f ir  útskrift úr framhaldsskóla (eða nemanda sem útskrifaðist ekki á 
hefðbundnum hraða úr framhaldsskóla) og sækir fimm á ra  nám við Háskóla Íslands.

• Í öðru lagi er um að ræða eldri nemanda sem býr við erfiðari félagslegar aðstæður, er ekki í 
færum um að afla sér neinna tekna alla skólagönguna, tekur hærra námslán en 
framfærsluviðmið velferðarráðuneytis gera ráð fyrir og býr í leiguhúsnæði í fimm ár.

• Í þriðja lagi er um að ræða nemanda sem tekur sér árshlé frá námi eftir framhaldsskóla en fer 
að því loknu í fimm á ra  háskólanám í skóla með skólagjöldum og tekur lán fyrir þeim öll 
misserin. Viðkomandi vinnur ekkert samhliða námi.

• Í fjórða lagi er um að ræða nemanda sem flyst búferlum ásamt maka og einu barni á 
höfuðborgarsvæðið og tekur þriggja á ra  nám  í þroskaþjálfarafræðum. Viðkomandi vinnur 
u.þ.b. eina helgi að meðaltali út skólaárið.

ATH. Í  samanburðardæmunum hér að neðan hefur ekki verið gert ráð fyrir bættri námsframvindu í 
nýju, blönduðu kerfi, sem hefur áhrif til lækkunar á heildarlántöku nemenda. Bætt námsframvinda er 
eitt a f  meginmarkmiðum frumvarpsins, en til þess að einfalda samanburð í dæmunum hér að neðan er

ekki gert ráð fyrir  að hún nái fram  að ganga.
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Sam anburðardæ m i 1
Forsendur
22 ára einstaklingur í leiguhúsnæði sem leggur stund á 5 ára sjúkraþjálfaranám við Háskóla Íslands, 
vinnur eina helgi í mánuði og er með eftirfarandi mánaðarlegar ráðstöfunartekjur yfir skólaárið:

Námsstyrkur 65.000
Helgarvinna 30.000
Framfærslulán 61.813
Húsnæðisbætur* 31.000
R áðstöfunartek jur sam tals 187.813
Ónýttur lánsréttur LIN 61.000
Ráðstöfunartekjur e f  lánsréttur er  ̂fullnýttur 248.813

*M.v. frumvarp félagsmálaráðherra, sjá þskj. 1402.
Samsetning námsaðstoðar

Blandað námsstyrkjakerfi Núverandi námslánakerfi
Námsaðstoð 5 .715.000 5 .715.000

Þar a f beinn styrkur 2 .925.000 0

Þar a f lán 2 .790.000 5 .715.000

Greiðslubyrði eftir útskrift
E f viðkomandi útskrifast 27 ára og hefur 90% af meðallaunum sjúkraþjálfara við 30 ára aldur 
(meðallaun sjúkraþjálfara eru 599 þ.kr./mán.), þá er samanburður á greiðslubyrði eftirfarandi:

Eins og sjá má er mánaðarleg greiðslubyrði að námi loknu minni fyrir þennan nemanda sem leggur 
stund á 5 ára nám í sjúkraþjálfun og býr í leiguhúsnæði.

3



Heildargreiðslur

Í nýju, blönduðu námsstyrkjakerfi má í lang flestum tilfellum gera ráð fyrir að heildarendurgreiðslur 
verði nokkru lægri heldur en í núverandi fyrirkomulagi, miðað við að viðkomandi einstaklingur nýti 
sér allt 40 ára endurgreiðslusvigrúmið til þess að endurgreiða námslán sitt. Nýti viðkomandi ekki allt 
40 ára endurgreiðslusvigrúmið og greiði lán sitt h rað ar upp í nýju kerfi, þá læ kka heildargreiðslur 
og m ism unur á heildargreiðslum  verður m eiri en ella. E kki verða innheim t uppgreiðslugjöld og 
því stendur til boða aukinn sveigjanleiki við uppgreiðslu lána. Þá eykst mismunurinn enn frekar ef 
gert er ráð fyrir bættri námsframvindu í blönduðu styrkjakerfi.
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Sam anburðardæ m i 2
Forsendur
35 ára einstætt foreldri tveggja barna á leikskólaaldri sem hefur starfað í 10 ár sem umsjónarkennari án 
kennsluréttinda, ákveður að flytjast til Akureyrar til þess að leggja stund á 5 ára nám sem þarf til að 
öðlast kennsluréttindi. Viðkomandi býr í leiguhúsnæði, vinnur ekkert yfir skólaárið allan námsferilinn 
og ákveður að taka 25.000 krónur að láni á mánuði umfram framfærsluviðmið velferðarráðuneytis. 
Viðkomandi hefur eftirfarandi ráðstöfunartekjur meðan á námi stendur:

Námsstyrkur 65.000
Einfalt meðlag* 58.938
Barnabætur* * 76.091
Mæðra/feðralaun 8.531
Húsnæðisbætur** 48.000
Framfærslulán 57.771
Framfærslulán tekin umfram framfærsluviðmið velferðarráðuneytis 25.000
Sam tals ráðstö funartek ju r 339.331
Ónýttur lánsréttur LIN 159.222
Ráðstöfunartekjur e f  lánsréttur er fullnýttur 498.553

*Meðlag nýtist til framfærslu barna 
**M.v. frumvarp félagsmálaráðherra, sjá þskj. 1402.

Sjá má að viðkomandi námsmaður hefur 159.222 krónur á mánuði upp á að hlaupa e f 339.331 kr. í 
ráðstöfunartekjur duga ekki, eða samtals 498.553 kr. á mánuði. Með því er jafnrétti til náms betur 
tryggt, þannig að fólk sem glímir við erfiðari félagslegar aðstæður hefur aðgang að auknu fé til þess að 
ljúka námi e f eitthvað bjátar á.
Samsetning námsaðstoðar

Blandað námsstyrkjakerfi Núverandi námslánakerfi
Námsaðstoð 6 .660.000 6 .660.000

Þar a f beinn styrkur 2 .925.000 0

Þar a f lán 3 .735.000 6 .660.000
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Greiðslubyrði eftir útskrift:
Laun umsjónarkennara með 10 ára starfsreynslu að baki og kennsluréttindi eru samkvæmt núgildandi 
kjarasamningi KÍ* um 514.000 krónur á mánuði að teknu tilliti til annaruppbóta. Sé miðað við þær 
forsendur er greiðslubyrðin efirfarandi:

Greiðslubyrði á mánuði
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Eins og sjá má er afborgun námsláns fyrir þennan einstakling öllu léttari í blönduðu styrkjakerfi heldur 
en í eldra námslánakerfi.
*Ekki er tekið tillit til nýundirritaðs kjarasamnings KI við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Heildargreiðslur:

Heildargreiðslur
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Á heildargreiðslum er einnig allnokkur munur, sem skýrist helst a f því að í blönduðu styrkjakerfi 
minnkar lántaka nemenda.
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Sam anburðardæ m i 3
Forsendur
Einstaklingur sem tekur eins árs námshlé e f ir  framhaldsskóla og flytur að því loknu til Reykjavíkur til 
að hefja við 20 ára aldur 5 ára verkfræðinám við Háskólann í Reykjavík. Viðkomandi vinnur ekkert 
samhliða skóla. Hann eða hún fær aldrei niðurfelld skólagjöld vegna námsárangurs og þarf að greiða 
skólagjöld sem nema að meðaltali 578.000 krónum á ári út námstímann og tekur lán fyrir öllum 
skólagjöldunum, samtals 2.890.000 krónur. Viðkomandi býr í leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
Mánaðarlegar ráðstöfunartekjur og lántökuréttur eru efirfarandi:

Námsstyrkur 65.000
Húsnæðisbætur* 31.000
Framfærslulán 91.813
Sam tals ráðstö funartek ju r 187.813
Onýttur lánsréttur LIN 31.000
Ráðstöfunartekjur e f  lánsréttur er fullnýttur 218.813
Skólagjaldalán (að meðaltali á mánuði)

64.222
*M.v. frumvarp félagsmálaráðherra, sjá þskj. 1402.

Samsetning námsaðstoðar
Blandað námsstyrkjakerfi Núverandi námslánakerfi

Námsaðstoð 9 .955.000 9 .955.000

Þar a f beinn styrkur 2 .925.000 0

Þar a f framfærslulán 4 . 140.000 7 .065.000

Þar a f skólagjaldalán 2 .890.000 2 .890.000

Heildarlán 7 .030.000 9 .955.000
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Miðað við að viðkomandi hafi meðallaun verkfræðings 5 árum eftir útskrift, sem eru nú 773.420 kr. á 
mánuði. Má gera ráð fyrir að samanburður á greiðslubyrði sé með eftirfarandi hætti:

Greiðslubyrði eftir útskrift

Í dæminu má sjá að greiðslubyrði viðkomandi landsbyggðarnemanda sem notar hluta a f frítíma til 
þess að afla sér tekna samhliða námi er öllu léttari í blönduðu styrkjakerfi heldur en í núgildandi 
námslánakerfi. Aftur á móti er hann lengur að greiða a f láninu, nýti hann sér allt 40 ára 
endurgreiðslusvigrúmið.
Heildargreiðslur

Á myndunum hér að ofan má sjá tvennskonar samanburð. Á myndinni til vinstri sjást heildargreiðslur 
e f  viðkomandi nýtir sér allt 40 ára endurgreiðslusvigrúmið. A f henni má ráða að yfir langt tímabil 
greiðir námsmaðurinn á heildina litið meira til baka í blönduðu námsstyrkjakerfi, enda nýtir hann 16 
árum lengra endurgreiðslusvigrúm og hefur á móti lægri afborganir allan lánstímann.
Á myndinni til hægri sést samanburður á heildargreiðslum ef lánin eru greidd upp á jafnlöngum tíma, 
þ.e. á 24 árum. Í þeim samanburði eru heildarendurgreiðslur lægri í nýju námsstyrkjakerfi.
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Sam anburðardæ m i 4
Forsendur
Einstaklingur sem flyst búferlum á höfuðborgasvæðið ásamt maka og einu barni á leikskólaaldri og 
leggur stund á þriggja ára nám í þroskaþjálfarafræðum við Háskóla Íslands til að afla sér starfsréttinda. 
Viðkomandi er 27 ára þegar nám hefst og vinnur u.þ.b. eina helgi á mánuði samhliða námi.
Mánaðarlegar ráðstöfunartekjur og lántökuréttur eru eftirfarandi:

Námsstyrkur 65.000
Barnabætur* 13.297
Húsnæðisbætur** 24.000
Helgarvinna 30.000
Framfærslulán 71.756
Sam tals ráðstöfunartekjur*** 204.053
Onýttur lánsréttur L IN 67.297
Ráðstöfunartekjur e f  lánsréttur er fullnýttur 271.350

*M.v. frumvarp félagsmálaráðherra, sjá þskj. 1402.
**Bætur eru reiknaðar til helminga, þar sem gert er ráð fyrir að helmingur teljist til ráðstöfunartekna

maka.
***Hér er um að ræða ráðstöfunartekjur námsmannsins sjálfs, ekki heildar ráðstöfunartekjur

heimilisins.
Samsetning námsaðstoðar

Blandað námsstyrkjakerfi Núverandi námslánakerfi
Námsaðstoð 3 .699.000 3 .699.000

Þar a f beinn styrkur 1 .755.000 0

Þar a f framfærslulán 1 .944.000 3 .699.000
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Miðað við að viðkomandi hafi 75% a f meðallaunum þroskaþjálfa við útskrift, sem eru nú um 508.833 
kr. á mánuði, má gera ráð fyrir að samanburður á greiðslubyrði sé með eftirfarandi hætti:

Greiðslubyrði eftir útskrift

Í dæminu má sjá að greiðslubyrði viðkomandi er öllu léttari í blönduðu styrkjakerfi heldur en í 
núgildandi námslánakerfi. Hér má einnig sjá að greiðslubyrði í blönduðu styrkjakerfi er lægri en 
heimilar lágmarksgreiðslur samkvæmt núverandi námslánafyrirkomulagi. Lágmarksafborganir eru nú 
um 12.000 krónur á mánuði.
Þá ber að hafa í huga að tekjutengd afborgun miðar við tekjur síðasta árs. Afborganir námslána geta 
því verið þungbærar e f námsmaður hefur lækkað mikið í tekjum á milli ára.
Heildargreiðslur

Eins og í fyrri dæmum hefur minni skuldsetning áhrif til minnkunar á heildargreiðslum. Áhrifin eru 
eins og fyrr segir meiri e f markmið um bætta námsframvindu ná fram að ganga.
Nánar um sameiginlegar forsendur: Framfærsluviðmið velferðarráðuneytis eru fengin a f  heimasíðu þess og eru birt þar án 
húsnæðiskostnaðar. Í  öllum dæmum er framfærsluviðmið hækkað um 100.000 krónur til þess að gera ráð fyrir  
húsnæðiskostnaði.
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Sam antekt
Frumvarpi til námsstyrkja- og námslána er ætlað að hafa jákvæð áhrif á íslenska námsmenn og 
menntakerfi til framtíðar. Það er til dæmis gert með því að auka jafnrétti til náms og tryggja öllum sem 
á þurfa að halda fulla framfærslu. Með beinni og jafnari dreifingu styrks en nú tíðkast má koma mun 
betur til móts við þá námsmenn sem hafa fram til þessa verið hlunnfarnir við útdeilingu námsaðstoðar, 
jafnframt sem gagnsæi og fyrirsjáanleiki er aukið. Þá felast í breyttu fyrirkomulagi jákvæðir hvatar 
fyrir námsmenn sjálfa, sem bæta námsframvindu, draga úr fórnarkostnaði, bæta nýtingu ríkisfjár og 
koma sér afar vel fyrir yfirgnæfandi meirihluta nemenda.
Við gerð frumvarpsins hefur verið gætt að því að áhrif frumvarpsins hafi sem mest jákvæð áhrif á þá 
námsmenn sem þurfa á aðstoð ríkisins að halda. Í því samhengi skiptir máli að greiðslubyrði 85% 
námsmanna mun lækka eða haldast óbreytt a f námslánum, auk þess sem verulegur fjöldi þeirra mun 
njóta góðs a f lægri heildarendurgreiðslum. Þá býður blandað styrkjakerfi upp á aukinn sveigjanleika til 
þess að hægt sé að sníða betur námsaðstoð eftir þörf hvers og eins.
Nemendur utan a f landi munu hiklaust njóta góðs a f þeim breytingum sem lagt er upp með í 
frumvarpinu. Það er rangt sem haldið hefur verið fram að frumvarpið leiði til lakari stöðu nemenda a f 
landsbyggðinni, þvert á móti.
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