
794. þingmál -  frumvarp um námslán og námsstyrki. Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis óskar 
skriflegra viðbragða ráðuneytisins við athugasemdum umsagnaraðila, sem nefndinni hafa borist.

Hér að neðan eru viðbrögð ráðuneytisins við athugasemdum umsagnaraðila- afhent nefndinni 
14.09.2016.

E rindi nr.1981. Um sögn A fstöðu, félags fanga:

Afstaða telur að árangursrík betrunarstefna verði að byggjast á heildarlausnum og að henni þurfa 
margir aðilar að koma á öllum stigum. Menntastofnanir, menntamálayfirvöld, Lánasjóður íslenskra 
námsmanna og sveitarfélög, þurfa í samvinnu við fangelsismálayfirvöld að vinna saman að því að 
betrun sem farið hefur vel af stað innan fangelsa geti haldið áfram eftir að út í frelsið er komið. Annars 
er því fjármagni sem varið hefur verið í menntun innan fangelsa kastað á glæ.

1. Athugasemdir við kröfu um lánshæfi. Samkvæmt frumvarpinu hafa fangar rétt á námsstyrk að 
upphæð 65.000 kr. á mánuði, 9 mánuði á ári. Þeir ættu hins vegar alla jafna ekki möguleika á 
námsláni enda óheimilt að veita einstaklingi lán e f hann er á vanskilaskrá. Útilokað er að fangi 
sem er á áfangaheimili, á rafrænu eftirliti eða á reynslulausn geti lifað og stundað sitt nám af 
styrknum einum. Úr þessu verður að bæta, annað hvort með styrkfjárhæð sem unnt er að lifa 
af eða tilslökun á skilyrðum til námsláns fyrir fanga og þá sem nýlega hafa lokið afplánun.

Viðbrögð ráðuneytis: Eins og sakir standa geta fangar, sem eru á vanskilaskrá, ekki sótt sér 
námsaðstoð frá  hinu opinbera. M eð frumvarpinu verður breyting á, enda munu allir sem uppfylla 
kröfur um námsframvindu geta sótt um námsstyrk. Hagur fanga getur því vænkast sem þessu nemur. 
Ekki stendur til að gera breytingu á því að þeir sem séu á vanskilaskrá geti tekið námslán hjá LIN.

Erindi nr.1995. Um sögn A lbýðusam bands Íslands:

Alþýðusambandið telur að þær breytingar sem lagðar eru til á fyrirkomulagi námsaðstoðar í 
frumvarpinu, bæði er varðar námslengd, námsstuðning og endurgreiðslubyrði séu á heildina til þess 
fallnar að draga úr jöfnuði og jafnrétti til náms. Þá er það mat ASÍ að breytingarnar styðji ekki 
nægilega við þá sem stunda iðn- og verknám.

1. Athugasemdir við námsstyrk og iðn- og verknám. ASÍ telur jákvætt að innleiða námsstyrki en 
telur að greiða eigi hópum mismunandi upphæð styrks eftir framfærslubyrði og félagslegri 
stöðu námsmanna. ASÍ telur e f að takmarka eigi styrkinn við 45 mánuði eins og lagt er til í 
frumvarpinu muni það hafi þau áhrif að námsmaður sem nýtt hefur námsstyrkinn til 
sveinsprófs, fer svo eitt ár í aðfaranám og þaðan í háskóla, hafi aðeins möguleika á styrk í eitt 
ár í háskólanámi.

Viðbrögð ráðuneytis: Vekja ber athygli á því að bótagreiðslur ríkisins og eftir atvikum 
meðlagsgreiðslur til námsmanna með börn á framfæri koma til móts við þá  námsmenn sem hafa hærri 
framfærslubyrði. Vísast til fylgiskjals 1 sem sýnir samspil á milli bótakerfa og námsaðstoðar. 
Ráðuneytið bendir á að jafnræði verður með námsmönnum við útdeilingu styrks, auk þess sem 
námsmenn geti þegið námsaðstoð í allt að sjö ár samkvæmt frumvarpinu. Einungis Noregur lánar til 
fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum 
(6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS-einingum 5 ár. Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast 

frekar við þessu atriði í umsögn ASI.

2. Athugasemdir við endurgreiðslur. ASÍ telur að þar sem að námslánin eru greidd eftir á í 
frumvarpinu mun það fela í sér aukakostnað fyrir námsmenn auk þess sem fjárhagsaðstæður 
viðkomandi geti hamlað því að hann geri skapað sér framfærslu. ASÍ telur að þetta geti leitt til
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alvarlegrar mismunar á grundvelli efnahags. ASÍ leggur til að teknar verði upp 
samtímagreiðslur.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á að allir námsmenn sem standast námsframvindukröfur 
munu eiga rétt á fullri framfærslu frá  LÍN. Þá er vakin athygli á því að L ÍN  veitir námsmönnum 
sérstakan vaxtastyrk til að vega upp á móti fjármögnunarkostnaði fyrir námsmenn sem kjósa 
fyrirframgreiðslu námslána fyrir milligöngu viðskiptabanka. Ráðuneytið telur þó rétt að bregðast við 
þessari athugasemd A SÍ sérstaklega með því að boðið verði upp á þann valkost að fá  hluta 
námsaðstoðar greiddan útfyrirfram.

3. Athugasemdir við vexti og álag. ASÍ gerir athugasemd við að ekkert hámark er sett á 
mögulegt vaxtaálag sem ætlað er að mæta afföllum af lánum.

Viðbrögð ráðuneytis: Miðað við forsendur frumvarpsins og reynslu fyrri ára telur ráðuneytið ekki 
ástæðu til að ætla að tíðar né miklar breytingar verði gerðar á vaxtaálagi.

4. Athugasemd við stjórn LÍN. ASÍ telur eðlilegt að aðilar stærstu samtaka vinnumarkaðarins 
eigi fulla aðild að bæði lánshæfismatsnefnd og stjórn LÍN.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við þessu atriði í umsögn ASÍ.

Erindi nr.1912. Umsögn Bandalags háskólamanna:

BHM tekur undir það markmið frumvarpsins að bæta nýtingu opinbers fjár með því að gera 
styrkveitingar sjóðsins gagnsæjar. Blandað kerfi styrkja og lána er gott fyrirkomulag sem færir kerfið 
nær því sem gerist á Norðurlöndunum. Með breyttu kerfi væri unnt að styðja sérstaklega við þá hópa 
sem helst þurfa á að halda og efla þannig félagslegt hlutverk LÍN. Að mati BHM gerir frumvarpið í 
núverandi mynd það ekki.

1. Athugasemd vegna vaxta og verðtryggingar. BHM telur að verði frumvarpið að lögum sé það 
Ijóst að vaxtastig námslána hérlendis verði mjög hátt í samanburði við hin Norðurlöndin. 
Fulltrúar ríkisstjórnarinnar hafa ítrekað bent á óhagræði 40 ára verðtryggðra lána og vandséð 
er hvernig námslán eigi að vera undanskilin þeirri gagnrýni. Verði frumvarpið að lögum er 
mikilvægt að tryggja að vaxtabótakerfið taki breytingum og að námslán myndi stofn til 
útreiknings vaxtabóta. BHM hefur alvarlegar áhyggjur af þeirri framtíðarsýn sem birtist ungu 
námsfólki í 40 ára verðtryggðum lánum.

Viðbrögð ráðuneytis: Almennir vextir á Íslandi hafa um langt skeið verið hærri en á öðrum 
Norðurlöndum. Þetta gildir hvort sem um er að ræða fjármögnunarvexti LÍN, ríkisins, sveitarfélaga, 
atvinnulífs, heimila eða einstaklinga. M eð frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að breyta almennu 
vaxtaumhverfi í íslensku efnahagslífi og ekki er heldur gert ráð fyrir því að breyta fyrirkomulagi 
verðtryggingar með frumvarpinu. Þegar og e f  breytingar verða á má gera ráð fyrir að þæ r taki einnig 
til námsaðstoðar hins opinbera. Vextir á námslánum verða áfram á mjög hagstæðum kjörum miðað 
við öll önnur lán sem einstaklingum stendur til boða á Íslandi, enda verða þau áfram niðurgreidd a f  
hinu opinbera. Að öðru leyti telur ráðuneytið ekki ástæðu til að bregast við þessum þætti umsagnar 
BHM.

BHM tekur fram að í frumvarpinu felst hvati til þess að Ijúka námi á tilsettum tíma. Þeim áherslum 
fagnar BHM en ítrekar áherslur sínar að við ákvörðun um greiðslubyrði námslána sé tekið sérstakt 
tillit til greiðslugetu ungra barnafjölskyldna.
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2. Athugasemd vegna tekjutengingar námslána og greiðslubyrði námslána. BHM tekur fram að í 
frumvarpinu er lagt til að afnema tekjutengingu endurgreiðslu námslána. Að mati BHM sé um 
að ræða grundvallarbreytingu á eðli námslánakerfisins sem BHM styður ekki. BHM kallar 
eftir frekari umræðu og vinnu við að tryggja að greiðslubyrði námslána verði áfram sanngjörn 
líkt og er í núverandi tekjutengingarkerfi að mati BHM.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á raungögnum um íslenska námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.
Í  dæminu hér að neðan má sjá samanburð á greiðslubyrði námsmanns sem hefur notið fullrar 
framfærslu allt skólárið í þriggja ára námi, útskrifast 27 ára gamall og hefur 400.000 krónur í 
heildartekjur á mánuði að lokinni útskrift. Ekki er gert ráð fyrir greiðslu skólagjalda. Birt eru dæmi 
eftir ólíkri fjölskyldusamsetningu. Annars vegar er borin saman mánaðarleg, fö st afborgun í því 
námsstyrkjakerfi sem lagt er til og hins vegar tekjutengd afborgun, 3,75%, a f  tekjum:

Fjölskylduaðstæður
námsmanns

Námsstyrkjakerfi Námslánakerfi

Einstaklingur í foreldrahúsi 2.198 kr. 15.000 kr.

Einstaklingur 9.631 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð án barns 8.689 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð með 1 barn 10.678 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð með 2 börn 12.458 kr. 15.000 kr.

Einstæður með 1 barn 9.841 kr. 15.000 kr.

Einstæður með 2 börn 5.234 kr. 15.000 kr.

3. Athugasemd vegna samanburðs á hámarkslánum. BHM bendir á að í töflu 5 í athugasemdum 
með frumvarpinu sjáist vel hve ósanngjörn skuldastaða lántakanda verði að loknu námi að 
mati BHM, m.t.t. félagslegrar stöðu. BHM gerir alvarlegar athugasemdir við þetta og leggur til 
að upphæð styrks fari eftir félagslegri stöðu en lánsfjárhæðin sé sú sama óháð fjölskyldustærð 
eða búsetu.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að tilvitnuð tafla felur í sér samanburð á 
mögulegum hámarkslánum hvers hóps fyrir sig, en tekur ekki mið a f  raunverulegri stöðu námsmanna 
né framfærsluviðmiðum. Því er um að ræða fræðilegan samanburð sem sýnir að skuldsetning 
námsmanna samkvæmt því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar mun ávallt verða lægri sé miðað við 
að námsmenn taki hámarkslán. Aftur á móti er ekki tekið tillit til greiðslna úr bótakerfum ríkisins, sem 
hefur áhrif á lántökuþörf námsmanna eftir fjölskylduaðstæðum. Vísast um þann samanburð til 
fylgiskjals 1 og svars við athugasemd 2 hér að ofan.

4. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga. BHM gerir athugasemd við að námsaðstoð 
verði einungis veitt til 7 ára náms eða sem samsvarar 420 ECTS einingum. Margir nemendur 
stunda í stuttan tíma nám í öðru fagi en þeir útskrifast úr og 7 ára hámark námsstuðnings 
dregur verulega úr möguleikum til að Ijúka doktorsprófi að mati BHM.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að námsaðstoð í Danmörku og Svíþjóð er eingöngu veitt til 
360 ECTS eininga og 300 ECTS eininga í Finnlandi. Í  Noregi er námsaðstoð aftur á móti veitt til 480 
ECTS eininga. Ráðuneytið þakkar ábendingu sem snýr að doktorsnemum og telur rétt að taka hana til 
nánari athugunar.

5. Athugasemd vegna hámarksaldurs námsaðstoðarþega. BHM telur rangt að skerða námsaðstoð 
frá 50 ára aldri. Fyrir einstaklinga á þeim aldri sem missa vinnu og vilja ná sér í 
viðbótarmenntun til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði er þetta alvarlegt mál að mati BHM og 
getur orðið til þess að þeir festist á atvinnuleysisbótum.

Viðbrögð ráðuneytis: Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um hámarksaldur 
vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu 
eykst verulega sá styrkur sem fe lst í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem endurgreiðslur 
námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem hafa verið veitt til 
einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun nær hreinn styrkur. Þá 
ber að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en 
e f  um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að takmarka veitingu 
námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má finna þá  
hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka námsaðstoð við 
tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og aldurstakmörkunin 
komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.

6. Athugasemd vegna greiðslufyrirkomulags námsaðstoðar. BHM leggur til að dregið verði úr 
eftirágreiðslum framfærslulána og sambærilegt fyrirkomulag tekið upp og er við 
skólagjaldalán.

Viðbrögð ráðuneytis: Vakin athygli á því að L ÍN  veitir námsmönnum sérstakan vaxtastyrk til að vega 
upp á móti fjármögnunarkostnaði fyrir námsmenn sem kjósa fyrirframgreiðslu námslána fyrir  
milligöngu viðskiptabanka. Ráðuneytið telur þó rétt að bregðast við þessari athugasemd BHM  
sérstaklega með því að bjóða upp á þann valkost að fá  hluta námsaðstoðar greiddan útfyrirfram.

7. Athugasemd vegna kröfu um lánshæfi. BHM gagnrýnir að í 12. gr. frumvarpsins komi fram 
að LÍN sé heimilt að setja það skilyrði fyrir veitingu námsláns að lántaki leggi fram viðunandi 
tryggingar. BHM telur það ekki samræmanlegt að ætla annars vegar að tryggja tækifæri til 
náms án tillits til efnahags en geta jafnframt krafist viðunandi trygginga.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi fyrirkomulagi hvað varðar 
lánshluta námsaðstoðar. Aftur á móti skal bent á að námsmenn á vanskilaskrá munu eiga rétt til 
námsstyrks, enda ekki gert ráð fyrir endurgreiðslu hans. Breytingin er því til bóta fyrir þennan hóp
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nemenda, sem inniheldur til dæmis fanga sem hyggja á háskólanám en margir þeirra eru á 
vanskilaskrá.

8. Athugasemd vegna hámarks námsaðstoðar. BHM telur að lágmarki verði að veita möguleika 
á undanþágu frá hámarki námsaðstoðar sérstaklega í þeim tilfellum þar sem stundað er nám 
erlendis í skólum sem innheimta há skólagjöld.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til 
endurgreiðsla og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

9. Athugasemd vegna hámarks námsaðstoðar. BHM telur rétt að vísitölutengja hámarksfjárhæð 
námslána svo tryggt sé að kaupmáttur þeirra haldist óbreyttur.

Viðbrögð ráðuneytis: Rétt er íþessu sambandi að benda á að sögulega hefur vísitala neysluverðs á 
Íslandi hækkað hraðar en víðast erlendis. Vísitölutenging hámarksfjárhæðar námslána myndi líklega 
því leiða til þess að kaupmáttur þeirra myndi aukast ár frá  ári, en ekki haldast óbreyttur. Bent skal á 
að námsstyrkur er tengdur vísitölu neysluverðs og því mun hámarksfjárhæð námslána á hverju ári 
taka mið a f  því.

10. Athugasemd vegna fjárhæðar styrks. BHM telur að námslán eigi ekki að vera breytileg eftir 
fjölskyldustærð enda ósanngirni að fjölskyldufólk beri þyngri byrgðar að loknu námi að mati 
BHM. Öll viðbótarframfærsla vegna ólíkra fjölskyldustærða eða félagslegra aðstæðna skal 
vera í formi styrkja eða bóta að mati BHM. Þá er ítrekað að sjóðurinn láni fyrirfram við 
upphaf skólamisseris til að draga úr tímabundinni fjármögnunarþörf námsmanna í það minnsta 
að slíkt fyrirkomulag verði viðhaft þegar námsmaður hefur staðist fulla námsframvindu einu 
sinni.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á samspil bótakerfa ríkisins á námsaðstoð, sem sést í 
fylgiskjali 1. Námsmenn sem hafa börn á framfæri og njóta fullrar framfærslu munu því ekki vera 
skuldsettari en aðrir. Ráðuneytið telur farsæ lt að námsmenn sem búa í erfiðari félagslegri stöðu, t.d. 
vegna barneigna á námstíma, hafi aukinn aðgang að fjármagni á við aðra námsmenn samkvæmt eigin 
vali. E f  eitthvað bjátar á stendur þessum námsmönnum því til boða lánsfjármagn á niðurgreiddum 
vöxtum umfram framfærsluviðmið, eftir þörfum hvers og eins. M eð slíku fyrirkomulagi er tryggt 
jafnrétti til náms umfram það sem nú þekkist.

11. Athugasemd vegna vaxtastigs. BHM gagnrýnir hátt vaxtastig námslána í frumvarpinu að mati 
BHM og telur auðséð að frekari fjárveitinga til málaflokksins sé þörf standi til að taka upp 
námsstyrki samhliða námslánum.

Viðbrögð ráðuneytis: Hvað vaxtastig varðar skal bent á svar við athugasemd 1. Góðfúslega er bent á 
sérstaka greiningu á kostnaðaráhrifum sem fylg ir frumvarpinu. Gert er ráð fyrir að kostnaðaraukí 
fyrir ríkissjóð verði allt að 2,3 mia. kr. árlega, en á móti kemur þjóðhagslegur ávinningur sem nemur 
3,1 ma. kr. árlega hið minnsta.

12. Athugasemd vegna álags til að mæta afföllum. BHM gerir alvarlegar athugasemdir við að 
ekki sé sett þak á mögulegt álag á vexti vegna væntra affalla.

Viðbrögð ráðuneytis: Þráttfyrir hækkun á vöxtum á lánum sjóðsins að viðbættu 0,5% álagi þá  mun 
áfram vera um niðurgreidda vexti til námsmanna um að ræða. Sjóðurinn fjármagnar sig í dag á
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2,94% vöxtum, sem eru í sögulegu lágmarki miðað við fjármögnum sjóðsins fram  til þessa. Alag sem 
sett er á lánin eru til að standa undir væntum afföllum hans og óraunhæft annað en að svo sé. Ekki er 
gert ráð fyrir tíðum eða miklum breytingum á þessu vaxtaálagi.

13. Athugasemd vegna vaxtaútreinings námslána. BHM gagnrýnir að vextir reiknist frá 
útborgunardegi námslána enda feli það í sér verulega aukningu vaxtakostnaðar frá því sem 
fyrir var að mati BHM.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega er bent á að lækkun höfuðstóls fyrir tilstilli beinna styrkja, allt að
2.925.000 kr. á hvern námsmann, hefur meiri áhrif á vaxtagreiðslur en vaxtadagur námslána. Þá er 
ætlunin með frumvarpinu að draga úr óbeinum styrkjum, s.s. í form i vaxtaniðurgreiðslna, og taka í 
auknum mæli upp beina styrki til námsmanna. Vextir verða þó áfram niðurgreiddir eins og fyrr  segir.

14. Athugasemd vegna endurgreiðslufyrirkomulags námslána. BHM telur til bóta að námslán séu 
endurgreidd á mánaðarlegum grunni en ekki tvisvar á ári eins og nú er.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið tekur undir með BHM.

15. Athugasemd vegna undanþágu frá afborgunum námslána. BHM leggst eindregið gegn því að 
einstaklingur geti að hámarki fengið frestun á endurgreiðslum í 36 mánuði. Ef einstaklingur 
verður varanlega óvinnufær er ljóst að honum er ekki unnt að greiða af námslánum af þeim 
tekjum sem öryrkjar hafa.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið þakkar ábendinguna og telur rétt að komið verði til móts við hana.

16. Athugasemd vegna stjórnar LÍN. BHM hefur lengi kallað eftir því að fulltrúi greiðenda fái 
sæti í stjórn lánasjóðsins. Þannig væri eðlilegt að einn fulltrúi væri skipaður af BHM til 
mótvægis við þá sem enn eru í námi.

Viðbrögð ráðuneytis: Endurgreiðslur námslána eru ákveðnar í lögum en ekki a f  stjórn sjóðsins. 
Ráðuneytið telur því ekki þ ö r f  á fulltrúa BHM  í stjórn sjóðsins frem ur en annarra fulltrúa stéttafélaga 
á atvinnumarkaði.

17. Athugasemd vegna heimildar til þess að fela einkaaðila afmarkaða þætti í rekstri. Frumvarpið 
gerir ráð fyrir að stjórn LIN sé heimilt að úthýsa daglegum rekstri sjóðsins. BHM fær ekki séð 
þörfina á því að færa afgreiðslu námslána til einkafyrirtækja og hvetur til að þessi heimild sé 
þrengd og skilgreind nákvæmlega.

Viðbrögð ráðuneytis: Um er að ræða samskonar heimild og hefur verið í lögum um Lánasjóð 
íslenskra námsmanna allt frá  árinu 1961 og því er ekki um breytingu frá  fyrra fyrirkomulagi að ræða.

18. BHM gerir athugasemdir við það að námsmönnum sem eiga skammt eftir í námi sé gert að 
loka núverandi skuldabréfum sínum í stað þess að fá að ljúka námsferli sínum á þeim vaxta- 
og endurgreiðslukjörum sem þeir gátu vænst.

Viðbrögð ráðuneytisins: Við gildistöku nýrra laga geta námsmenn klárað hafin feril hvað varðar 
einingarétt, aldur o.s.frv. Hins vegar er mikilvægt er að ákveðin skil verði varðandi skuldabréf við 
gildistöku nýrra laga. Astæður þess eru margar. Dýrt og erfitt að halda úti tveimur 
skuldabréfakerfum, handskrá þyrfti þá  sem ættu rétt á lánum samkvæmt kjörum skuldabréfa eldri laga
o.s.frv.
Þá var jafnframt hugsunin til að koma til móts við þá  sem taka námslán samkvæmt báðum kerfum að 
greiða inn á eldra lán og fá  9% afslátt a f  greiðslum sem nema kr. 100.000 til lækkunar höfuðstól. Þá
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er ráðuneytið ekki sammála því að það sé hagstæðara fyrir alla námsmenn að halda sér við gamla 
kerfið m.a. þar sem þeir námsmenn sem það kjósa fengu t.a.m. ekki greidda námsaðstoð í formi 
styrkja.
Dæmi:

• Námsmaður er á öðru ári í ba-námi og fengi að klára seinni tvö árin samkvæmt eldri 
skuldabréfaákvæðum og án styrkja en yrði svo að taka næsta námsferili (master) með nýjum 
skuldabréfum. Í  þessu tilfelli væri betra að skuldbreyta fyrsta námsárinu í nýtt kerfi og taka 
lán sem greiddist upp á 40 árum fyrir allan námsferilinn.

• Námsmaður sem hefur lokið ba-námi og væri á fyrsta ári í master. Hér hugsanlega 
hagstæðara að taka áfram lán í gömlu kerfi en það fæ ri þó eftir tekjum námsmanns síðar á 
ævinni og þá  fengi hann ekki styrki.

• Námsmaður sem hefði lokið bæði ba-námi, masters-námi og væri á fyrsta ári í doktorsnámi. 
Hér að öllum líkindum hagstæðara að klára með eldra kerfi. En hér um fá  nemendur að ræða.

Erindi nr.1983. Umsögn starfsmanna ríkis og bæja:

Lögð er áhersla á það í frumvarpinu að við endurskoðun námslánakerfisins eigi að hvetja til bættrar 
námsframvindu nemenda, m.a. með námsstyrkjum sem háðir eru kröfum um námsframvindu. BSRB 
gerir ekki athugasemdir við það markmið í sjálfu sér að hvetja til bættrar námsframvindu en telur þó 
að slíkt markmið megi aldrei leiða til þess að dregið sé úr félagslegu hlutverki LIN sem á að vera í 
forgrunni. Þannig geti jafnframt markmið um aukið gegnsæi og fyrirsjáanleika ekki komið í stað hins 
mikilvæga jöfnunarhlutverks sem almenn sátt hefur ríkt um að skuli vera lykilatriði við 
námslánakerfið að mati BSRB.

1. Athugasemd vegna vaxta og afborgana. 2,5% vextir að viðbættu álagi og afnám tekjutengingar
við endurgreiðslu mun hafa veruleg áhrif á hið félagslega jöfnunarhlutverk sjóðsins að mati 
BSRB. BSRB telur nauðsynlegt að gera breytingar á frumvarpinu til að tryggja að 
greiðslubyrði námslána verði byggð á félagslegum forsendum. Þá telur BSRB að sú leið sem 
farin er í frumvarpinu með fyrirkomulagi námsstyrkja leiði til þess að viðkvæmir hópar sem 
þurfa hærri framfærslu fái minni hlutfallslega aðstoð en t.d. einhleypir námsmenn sem búa í 
foreldrahúsum.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.
Í  dæminu hér að neðan má sjá samanburð á greiðslubyrði námsmanns sem hefur notið fullrar 
framfærslu allt skólárið í þriggja ára námi, útskrifast 27 ára gamall og hefur 400.000 krónur í 
heildartekjur á mánuði að lokinni útskrift. Ekki er gert ráð fyrir greiðslu skólagjalda. Birt eru dæmi 
eftir ólíkri fjölskyldusamsetningu. Annars vegar er borin saman mánaðarleg, fö st afborgun í því 
námsstyrkjakerfi sem lagt er til og hins vegar tekjutengd afborgun, 3,75%, a f  tekjum:
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Fjölskylduaðstæður
námsmanns

Námsstyrkjakerfi Námslánakerfi

Einstaklingur í foreldrahúsi 2.198 kr. 15.000 kr.

Einstaklingur
kr.

9.631 15.000 kr.

Í  sambúð án barns
kr.

8.689 15.000 kr.

Í  sambúð með 1 barn
kr.

10.678 15.000 kr.

Í  sambúð með 2 börn
kr.

12.458 15.000 kr.

Einstæður með 1 barn
kr.

9.841 15.000 kr.

Einstæður með 2 börn
kr.

5.234 15.000 kr.

Sé miðað við sömu forsendur og hér að ofan má sjá að skuldsetning námsmanna sem búa við erfiðustu 
félagslegu aðstæðurnar er síst meiri en annarra hópa. Rétt er að námsmenn í foreldrahúsum munu að líkindum 
koma með minnsta skuldsetningu út úr námi, eins og verið hefur, enda er framfærslukostnaður þess 
námsmannahóps alla jafna lægri en annarra.

Heildarskuld miðað við fulla  framfærslu Eftir þriggja ára nám

Einstaklingur í foreldrahúsi 575.721 kr.

Einstaklingur 2.478.951 kr.

Í  sambúð án barns 2.256.687 kr.

Í  sambúð með 1 barn 2.747.385 kr.
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Í  sambúð með 2 börn 3.225.690 kr.

Einstæður með 1 barn 2.541.699 kr.

Einstæður með 2 börn 1.361.691 kr.

2. Athugasemd er varðar iðn- og verknám. BSRB telur að líta þurfi til möguleika fólks á að 
sækja sér nám á háskólastigi til viðbótar við starfsréttindanám með tilliti til námslengdar. 
BSRB bendir á að þær breytingar sem verið er að gera kunni að draga úr áhuga fólks á að 
sækja sér verk- og starfsnám sem gengur þvert á markmið um aukna ásókn nemenda í slíkt 
nám.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur líkur að því að beinar styrkgreiðslur til námsmanna í iðn- og 
verknámi skapi sterkan fjárhagslegan hvata fyrir þá  sem sýna slíku námi áhuga að láta slag standa. 
Jafnframt skal bent á að námsaðstoð er veitt til allt að sjö ára, aukþess sem nám á háskólastigi verður 
áfram gjaldfrjálst. Ráðuneytið bendir á að jafnræði verður með námsmönnum við útdeilingu styrks, 
auk þess sem námsmenn geti þegið námsaðstoð í allt að sjö ár samkvæmt frumvarpinu. Einungis 
Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir  
360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS-einingum, eða 5 ár.

3. Athugasemd vegna hámarksaldurs námsaðstoðarþega. BSRB telur að sú breyting að setja á 
hámarksaldur geti dregið verulega úr möguleikum þeirra sem þurfa einhverra hluta vegna að 
afla sér nýrrar- eða viðbótarmenntunar til að sækja sér nám á miðjum aldri. BSRB leggur því 
til að fallið verði frá þessari breytingu enda í andstöðu við markmið um aukna og lengri 
þátttöku fólks á vinnumarkaði.

Viðbrögð ráðuneytis: Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um hámarksaldur 
vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu 
eykst verulega sá styrkur sem fe lst í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem endurgreiðslur 
námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem hafa verið veitt til 
einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun nær hreinn styrkur. Þá 
ber að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en 
e f  um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að takmarka veitingu 
námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má finna þá  
hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka námsaðstoð við 
tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og aldurstakmörkunin 
komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.

Erindi nr.1944. Umsögn Byggðastofnunar:

1. Athugasemd vegna námsstyrks. Byggðastofnun telur rétt að kannaðir verði möguleikar á að 
hafa styrk sambærilegan jöfnunarstyrk fyrir háskólanema.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við þessari umsögn 
Byggðastofnunar í þessu frumvarpi.

2. Athugasemd vegna sérstakra afskrifta á námslánum. Byggðastofnun bendir á tillögu í 
byggðaáætlun fyrir árin 2014-2017 en þar kemur fram í kafla 1.1. Stuðningur við einstaklinga:
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„Námslán þeirra sem búa á skilgreindum svæðum verði afskrifuð um tiltekið hlutfall á ári.” 
Byggðastofnun telur þetta heppilegt fyrirkomulag og bendir á fyrirmynd í Noregi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að með þeim breytingum sem frumvarpið hefur í fö r  með 
sér mun staða nemenda utan a f  landi sem flytjast búferlum til þess að afla sér menntunar almennt 
vænkast. Vísast nánar um þetta atriði til fylgiskjals 2. Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast 
frekar við þessari athugasemd.

Erindi nr.1922. Umsögn Curator, nemendafélags hiúkrunarfræðinema við HÍ:

Curator fagnar endurskoðun á námslánakerfinu og lýsir ánægju með að námsaðstoð verði í boði í 
formi námsstyrks.

1. Athugasemd vegna einingaviðmiðs námsstyrks. Curator telur það annmarka á frumvarpinu að 
nemendur geti glatað þeim ECTS-einingum sem væru lánshæfar e f þeir sinna ekki námi sínu á 
„réttum” hraða. Curator leggur til að námsstyrkurinn yrði lögfestur til 300 eininga á 45 
námsmánuðum í stað þess að hann væri bundinn við 30 ECTS einingar á önn því þá gætu 
nemendur fengið tækifæri til að vinna upp námsstyrk, nái þeir ekki fullum 30 ECTS- 
einingum einhverja önnina.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að úthlutun námsstyrks fe r  eftir úthlutunarreglum sem 
stjórn LÍN  ákveður. Ráðuneytið telur að hægt sé að koma til móts við þetta sjónarmið í 
úthlutunarreglunum án þess að dregið sé úr tilætluðum hvataáhrifum frumvarpsins. Þannig geti 
námsmenn sem taka ekki 30 ECTS einingar á önn, en taki 60 ECTS einingar á einu námsári, fengið 
greiddan fullan styrk þó að færri en 30 ECTS einingar séu þreyttar á fyrri önninni að því gefnu að 
fleiri en 30 ECTS séu þreyttar á seinni önninni. M eð slíku fyrirkomulagi ættu námsmenn ekki að 
„tapa” rétt til styrks e f  námshraði er óreglulegur á milli námsanna.

2. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga á námsstyrk. Curator bendir á að nám í 
hjúkrunarfræði við HÍ er 4 ár eða 240 ECTS. Skyldu nemendur vilja fara í meistaranám eftir 
hjúkrun þá nái styrkurinn einungis yfir 5 ár en ekki 6 ár. Curator leggur til að styrkur ætti að 
standa til boða yfir 300 ECTS til að hjúkrunarfræðinemar gætu lokið bæði grunn- og 
meistaranámi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að fim m  ára styrkjafyrirkomulag eins og gert er 
ráð fyrir í frumvarpinu er samræmi þær kröfur sem settar eru fram  í Bologna-yfirlýsingunni sem 
undirrituð var árið 1999 og íslensk menntastefna tekur mið af. Þá ber að hafa í huga að með því að 
undanskilja ákveðnar námsgreinar frá  fim m  ára styrkveitingartímabili skapast ójafnræði á milli 
námsmanna eftir því hvaða nám þeir kjósa að leggja stund á, sem er í andstöðu við þá meginhugmynd 
að styrkveitingar í gegnum námsaðstoðarkerfi skuli vera jafnar. Jafnframt má benda á að almenn 
tilhneiging hefur verið til þess að háskólanám á bakkalár- og meistarstigi verði fim m  ár og hafa þær 
hugmyndir einnig verið viðraðar hvað hjúkrunarfræðinám varðar.

3. Athugasemd vegna greiðslufVrirkomulags námsaðstoðar. Curator vill að námsaðstoð sé greidd 
út mánaðarlega.

Viðbrögð ráðuneytisins: Ráðuneytið vekur athygli á því að L ÍN  veitir námsmönnum sérstakan 
vaxtastyrk til að vega upp á móti fjármögnunarkostnaði fyrir námsmenn sem kjósa fyrirframgreiðslu 
námslána fyrir milligöngu viðskiptabanka. Ráðuneytið telur þó rétt að bregðast við þessari 
athugasemd Curator sérstaklega með því að boðið verði upp á þann valkost að fá  hluta námsaðstoðar 
greiddan út fyrirfram.
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4. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga á námsaðstoð. Curator leggur til að 
lánshæfar ECTS-einingar séu 540 í 420. Einnig telur Curator að ekki ætti að vera hámark á 
lánsfjárhæð.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420-ECTS einingum eða sem nemur 
7 árum feli í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar 
takmarkanir á ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru 
takmarkanir á hámarki lánshæfra eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir 
námsmenn. Þannig er hámark veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 
120 ECTS-einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám 
sem námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fle iri eininga eða 480 ECTS- 
eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir  
300 ECTS-einingum 5 ár. Þá er það að jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að 
hefja doktorsnám nema að námsmaður hafi fengið styrki til námsins.
Þá telur ráðuneytið eðlilegt að hámark sé á námslánum. Rúmlega 99% námsmana eru með lán undir 
hámarksþaki sem sett er á námslán að teknu tilliti til styrkgreiðslna. Engin rök standa að baki því að 
lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðsla og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi 
nemenda. Þá skal bent á að upphæð námsstyrks mun fylgja þróun á vísitölu neysluverðs. Sé miðað við 
sögulega þróun vísitölunnar er sennilegt að þetta þak muni fara  hækkandi eftir því sem fram  líða 
stundir.

5. Athugasemd vegna tekjutengingar. Curator leggur til að í boði verði tímabundinn tekjutenging 
fyrir þá sem þess þurfa.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á raungögnum um íslenska námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.

6. Athugasemd vegna lagaskila. Curator vill að nemendur fái að velja í hvaða kerfi þeir ljúka 
námi sínu ef þeir hafa hafið nám í núverandi kerfi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að í 34. ogr 35. gr. frumvarpsins er þess gætt að 
frumvarpið muni ekki leiða til þess að námsmenn geti ekki lokið því námi sem þegar er hafið vegna 
breytinganna.

7. Athugasemd vegna hámarksaldurs við lok endurgreiðslu. Curator leggur til að afborgunaraldur 
verði miðaður við almennan lífeyrisaldur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að komið sé á móts við þetta sjónarmið þar sem miðað er við 
að námslán séu uppgreidd fyrir 67 ára aldur sem er sá aldur sem almennt er miðað við töku lífeyris í 
íslensku samfélagi. Eðlilegt er að ákvæðið verði tekið til endurskoðunar e f  ástæða þykir til síðar meir.

Erindi nr.1921. Umsögn Eyþings:

Stjórn Eyþings telur jákvætt að stefnt sé að námsstyrkjakerfi.

1. Athugasemd vegna vaxtastigs og tekjutengingar. Stjórn Eyþings telur að styrkurinn sé of dýru 
verði keyptur - vegna hækkunar á vöxtum og afnáms tekjutengingar.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að með breyttu fyrirkomulagi námsaðstoðar 
mun skuldsetning og greiðslubyrði námslána lækka fyrir yfirgnæfandi meirihluta námsmanna, líkt og 
sýnt er fram  á í athugasemdum með frumvarpinu.

2. Athugasemd vegna frumvarpsins almennt. Stjórn Eyþings telur frumvarpið fela í sér mismun 
námsmanna eftir búsetu og efnahag, sökum þess að það sé dýrara að búa á landsbyggðinni 
samkvæmt Eyþingi. Lagt er til að afsláttarkerfi fyrir námsmenn utan af landsbyggðinni verði 
tekið upp, eins og þekkist í Noregi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur frumvarpið ekki fela  í sér mismunun með neinum hætti. 
Meginmarkmiði laganna um að tryggja námsmönnum aðgang að námi óháð efnahag er náð. Þá er 
jafnframt tryggt að tekið sé mið a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á 
framfærsluviðmiði, auk þess sem námsmenn hafa eftir atvikum rétt úr öðrum bótakerfum ríkisins, s.s. 
barnabætur. Auk þess er tryggt að jafnræði er með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og 
möguleika á námslánum og að þannig sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, enda er 
öllum sem vilja tryggð fu ll framfærsla.
Þá virðist sem stjórn Eyþings rugli saman annars vegar námsaðstoð þ.e. styrkjum og lánum til 
framfærslu á meðan á námi stendur og hins vegar endurgreiðslum á námslánum. M eð vísan til norska 
námslánakerfisins þá  er framfærsluviðmið það sama innan Noregs fyrir námsmenn í námi sama hvort 
þeir komi frá  landsbyggðinni eða ekki. Hins vegar fá  þeir útskrifaðir námsmenn sem setjast að í nyrstu 
byggðum Noregs afslátt á endurgreiðslu námslána í gegnum skattakerfið.

Erindi nr.1897. Umsögn Félags íslenskra læknanema í Ungverialandi:

Gagnrýnt er að heildarupphæð námsaðstoðar muni ekki duga fyrir félagsmenn, að mati félagsins. Það 
er mat þeirra að dýrt og langt nám erlendis muni skila sér ríkulega til baka til samfélagsins bæði með 
skatttekjum og þekkingu.

1. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga á námsaðstoð. Lánshæfar einingar upp á 420 
ECTS bjóða ekki upp á neitt svigrúm að mati félagsins ef nemendur leggja stund á annað nám 
og þiggja námsaðstoð í því námi áður en þeir velja að skipta um nám.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS einingum eða sem nemur 
7 árum feli í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar 
takmarkanir á ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi fyrirkomulagi eru 
takmarkanir á hámarki lánshæfra eininga á hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir 
námsmenn. Þannig er hámark veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 
120 ECTS-einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám 
sem námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS- 
eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir  
300 ECTS-einingum 5 ár.

2. Athugasemd vegna ætlaðra niðurgreiðslna námsstyrkja nem vöxtum á námslánum. Gagnrýnt 
er að styrkur upp á 65.000 kr sé að mati félagsins fjármagnaður með hærri vöxtum. Telja að 
það samrýmist ekki þeirri hugmynd að gera öllum kleift að sækja sér menntun óháð efnahag.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að fyrirkomulag námsaðstoðar með greiðslu beinna styrkja 
til nemenda fe li í sér námsaðstoð til nemenda á meðan á námstíma þeirra stendur í stað þess að 
námsstyrk sé dreift yfir lánstíma og nýtist best þeim sem taka hæstu lánin. Þá verður styrkur til 
námsmanna gegnsærri og jafnari. Höfðustóll námslána í lok námstíma verður jafnframt lægri en í 
eldra kerfi. Afram verða vaxtakjör til námsmanna niðurgreidd miðað við vaxtakjör sjóðsins og mun 
lægri en gerist á almennum markaði og óbreytt er að námslán falla  niður við andlát lánþega. Það er 
ekki rétt að beinir styrkir séu fjármagnaðir með heimtum a f  veittum námslánum, enda verða þau áfram
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niðurgreidd og munu innheimtir vextir a f  þeim því ekki duga til þess að standa undir kostnaði við 
lánveitinguna sjálfa. Einnig verður styrkjakerfi til námsmanna samkvæmt frumvarpinu líkari því sem 
er viðhaft á Norðurlöndunum. Bent skal á að í fyrsta sinn muni öllum námsmönnum standa til boða 
fu ll framfærsla.

3. Athugasemd vegna áforma um að fresta ekki vaxtaútreikningi námslána. Gagnrýnt er að nýtt 
skuldabréf verði stofnað við upphaf hverrar annars og því lokað þegar henni lýkur. Talið er að 
lánið muni safna miklum vöxtum, sérstaklega í námi sem er langt.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að verið er að taka upp námsaðstoðarkerfi með beinum 
styrkjum á sama tíma og dregið er úr vaxtaniðurgreiðslu. E f  vextir reiknuðust ekki frá  útborgunardegi 
lána er ljóst að um aukna vaxtaniðurgreiðslu væri að ræða, sem myndi leiða til þess að endurskoða 
þyrfti upphæð beins námsstyrks. M eð ákvörðun um að taka upp námsstyrkjakerfi að fyrirmynd  
annarra Norrænna þjóða, þ.e. annars vegar með greiðslu styrkja og hins vegar námslána, telur 
ráðuneytið farsælla að stærri hluti sé í form i beinna styrkja sem nýtast á námstíma. M eð því að fresta  
vaxtaútreikningi myndast enn hærri styrkir eftir því sem námsmenn leggja í lengra nám, sem skapar 
ójafnræði á milli námsmanna.

4. Athugasemd vegna frests við endurgreiðslu námslána. Félagið gagnrýnir að endurgreiðslur 
námslána hefjist ári eftir að námi lýkur. Félagið telur það gera greiðendum erfitt fyrir að koma 
undir sig fótunum eftir að námi lýkur.

Viðbrögð ráðuneytisins: Ráðuneytið telur að ákvæði í nýjum lögum um heimild til að fresta allt að 
helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á 
íbúðarhúsnæði komi til móts við þessa athugasemd. Bent skal á að slíkt fyrirkomulag kemur sér til 
góða fyrir námsmenn þegar kemur að því að standast greiðslumat vegna íbúðarkaupa. Jafnframt er 
góðfúslega bent á að endurgreiðsla námslána hefst almennt séð fyrr  eftir námslok á hinum 
Norðurlöndunum.

5. Athugasemd vegna tekjutengingar. Félagið gerir athugasemd við að tekjutenging námslána sé 
afnumin og þess í stað teknar upp fastar mánaðarlegar afborganir.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á að greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1. Þá ber að nefaa að hvergi á hinum Norðurlöndunum eru afborganir tekjutengdar.

6. Athugasemd vegna lagaskila. Félagið segir að nemendur sem hefja nám undir tilteknum lögum 
og reglum eigi að geta gengið að þeim kjörum, með tilheyrandi réttindum og skyldum, út 
námstímann ef þeir þess óska. Þegar námsmenn ákveði að fara í langt og kostnaðarsamt nám 
athugi þeir fyrst og fremst hvort til staðar séu áreiðanlegar forsendur til að ljúka náminu. 
Aðeins að því gefnu hefji þeir námið. Að mati félagsins er 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 hafi 
námsmenn, bæði hérlendis og erlendis, búið við þann ótta að upp komi sú staða að þeir geti 
ekki lokið námi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að fyrirsjáanleiki sé fyrir hendi í úthlutunarreglum LÍN  á milli 
ára. Þá er það jafnan þannig að námsmenn fá  að klára hafinn námsferill samkvæmt þeim  
úthlutunarreglum sem voru í gildi þegar námsferill hófst. Þar að auki er gert ráð fyrir í frumvarpinu 
að þeir námsmenn sem hafa nú þegar hafið nám sitt geti klárað það samkvæmt þeim úthlutunarreglum 
sem giltu á þeim tíma erþeir hófu nám sittþ.e. hvað varðar einingarétt o.fl.
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Erindi nr.1883. Umsögn Félags læknanema:

1. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga. Félag læknanema gerir athugasemd við að 
hámarkseiningarfjöldi lækki úr 480 ECTS-einingum í 420 ECTS-einingar. Bent er á að 
samkeppnispróf er í læknisfræðina og að margir nemendur byrji í öðru námi þar til þeir 
komast inn í læknisfræðina.

Viðbrögð ráðuneytis: Frumvarpið geri ráð fyrir að nemendur geti fengið námslán fyrir 420 ECTS- 
einingum sem jafngildir 7 árum á lánum frá  Lánasjóði íslenskra námsmanna. Hefðbundið læknanám 
er 6 ár. Í  nýjum lögum er því möguleiki á að þiggja námsaðstoð á meðan á læknanáminu stendur og 
að auki í eitt ár til viðbótar. Ekki er hægt að verða við kröfu um að þeir háskólanemar sem ætla sér í 
læknanám séu óskilgreindan fjölda ára í námi á námsaðstoð áður en þeir hefja hefðbundið læknanám, 
en um er að ræða fámennan hóp. Jafnframt skal bent á að velferðarráðuneyti hefur hafið umleitanir 
með það að markmiði að fjölga sætum í læknadeild við Háskóla Íslands.

2. Athugasemd vegna námsstyrks. Félagið gerir athugasemd við að námsstyrkur sé einungis 
veittur í 9 mánuði á hverju skólaári. Nám í læknisfræði geri ráð fyrir lengra skólaári. Lagt er til 
að námsaðstoð sé veitt í samræmi við þann námstíma sem nemandi stundar nám samkvæmt 
stundatöflu á hverju skólaári. Einnig er gerð athugasemd við að námsstyrkir greiðst jafnt á 
hvora önn en í læknisfræði er vorönnin þremur vikum lengri en haustönnin.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi fyrirkomulagi. Ráðuneytið telur 
ekki óeðlilegt að sjóðurinn skipti önnum ja fn t niður á skólaárið. M jög mismunandi er hversu langar 
annir eru á bæði haust og vorönn í mismunandi fögum. Gildir þetta því ja fn t yfir alla námsmenn og 
allar námsbrautir. L ÍN  mun veita námsaðstoð fyrir 30 ECTS-einingum á haustmisseri og 30 ECTS- 
einingum á vormisseri sem jafngildir 9 mánaða framfærslu.

3. Athugasemd vegna heimildar til að fresta afborgunum námslána. Félagið gerir athugasemd við
17. gr. frumvarpsins. Félagið telur grafalvarlegt e f  umrædd grein verður að lögum þar sem 
sérnám í læknisfræði er ólánshæft nám. Við núgildandi fyrirkomulag geti læknar í formlegu 
sérnámi frestað námslokum þar til sérnámi er lokið og mótmælir félag læknanema því ef 
breyting á að verða þar á. Félagið vísar einnig í umsögn Læknafélags Islands, þar sem einnig 
er gerð athugasemd við 17. gr. frumvarpsins.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið vill benda á að það er rangt sem kemur fram  í umsögn 
læknafélagsins að læknar í formlegu sérnámi hafi samkvæmt gildandi lögum getað frestað námslokum 
og þar með frestað endurgreiðslu námslána. Engin breyting er gerð á þeirri kröfu varðandi það að til 
þess að eiga rétt á því að fresta lokun skuldabréfs og þar með fresta upphafi greiðslna á afborgunum 
námslána þ a r f að sýna fram  á að námsmaður sé í lánshæfu námi. Formlegt sérnám lækna er ekki 
lánshæft enda eru læknar með tekjur samkvæmt kjarasamningum lækna á meðan á formlegu 
sérnámi stendur og fá  því ekki frestun á námslokum.

Erindi nr.1957. Umsögn Fiórðungssambands Vestfirðinga:

1. Athugasemd vegna nemenda utan af landi. Fjórðungssamband Vestfirðinga gerir athugasemd 
við að ekki sé nægilega gerð grein fyrir áhrifum frumvarpsins á námsmenn sem eru búsettir 
eða koma utan af landi til þess að stunda háskólanám. Jafnframt segir: „Í Stefnumótandi 
Byggðaáætlun 2014-2017 er sett að markmiði Ibúar landsins, óháð búsetu og efnahag, njóti 
sömu tækifæra hvað varðar aðgengi að opinberri grunnþjónustu og kröfur eru gerðar um í 
nútímasamfélagi. Menntun er sett þar sem einn meginþátta af grunnþjónustu. Því er beint til 
allsherjar og menntamálanefndar að fela Byggðastofnun að gera úttekt á áhrifum frumvarpsins 
hvað þennan þátt varðar.”
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið vísar til fylgiskjals 2 hvað þetta atriði varðar, en í því má finna  
dæmi sem sýna fram  á áhrif á tilvitnaðan hóp námsmanna. Það liggur í hlutarins eðli að það er 
almennt dýrara að búa í eigin húsnæði en í húsnæði foreldra. Það gildir bæði í núverandi 
námslánakerfi og í því námsstyrkjakerfi sem lagt er til að tekið verði upp. Mestu máli skiptir hvort 
þessi hópur námsmanna, þ.e. þeir sem koma utan a f  landi, séu betur eða verr settir við breytingarnar. 
Ráðuneytið bendir á greining á áhrifum frumvarpsins hafi leitt í ljós að dregið verður úr 
skuldsetningu námsmanna auk þess sem 85% námsmanna verða með lækkaða eða óbreytta 
greiðslubyrði námslána að námi loknu.

2. Athugasemd vegna skýrslna Ríkisendurskoðunar. Fjórðungssambandið gerir athugasemd við 
að brugðist sé við athugasemdum Ríkisendurskoðunar þar sem sambandið telur að skýrslur 
Ríkisendurskoðunar hafi ekki tekið nægilegt tillit til samfélagslegs hlutverks sjóðsins og þess 
mismunar sem felst í búsetu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast sérstaklega við þessari 
athugasemd, en vísar að öðru leyti til fylgiskjals 2 og svars við athugasemd 1 hér að ofan.

3. Athugasemd vegna námsstyrks. Fjórðungssambandið telur að útjöfnun með styrkjum óháðum 
búsetu eða efnahagslegum aðstæðum muni auka á ójöfnuð og óskar eftir að vita hvort þessi 
þáttur frumvarpsins hafi verið tekinn upp að beiðni frá þeim hagsmunaaðilum sem haft var 
samráð við.

Viðbrögð ráðuneytis: Ífyrsta  lagi ber að nefna að greining á áhrifum frumvarpsins hefur leitt í ljós að 
mikill meirihluti námsmanna kemur til með að hafa óbreytta eða lægri greiðslubyrði eftir útskrift, 
verði frumvarpið að lögum. Í  öðru lagi ber að hafa í huga að námsmenn hafa eftir atvikum rétt á 
ýmsum bótagreiðslum ríkisins, s.s. barnabótum og húsnæðisstuðningi, sem kemur til móts við þessar 
áhyggjur. Vísast nánar um þetta atriði til fylgiskjals 1. Í  þriðja lagi er tryggt að jafnræði er með 
námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og möguleika á námslánum og að þannig sé tryggt að 
námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, enda er öllum sem vilja tryggð fu ll framfærsla. Ráðuneytið 
telur ekki frekari ástæðu til að bregðast við þessari athugasemd.

4. Athugasemd vegna menntastefnu hins opinbera. Fjórðungssambandið gerir þá kröfu að við 
heildarendurskoðun laga sé fjallað um hvaða markmið stjórnvöld hafa sett sér í menntamálum 
og hvaða fjárhagsrammi er settur til að ná þeim markmiðum og hvernig þau spila saman með 
öðrum áætlunum stjórnvalda.

Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpinu hvaða markmið liggja 
að baki frumvarpinu og hvaða fjárhagslegu áhrif það kemur til með að hafa á fjármál ríkisins.

5. Athugasemd vegna áhrifa á efnaminni nemendur. Fjórðungssamband Vestfirðinga telur 
jákvætt að hvetja námsmenn til að leggja stund á sitt nám og ljúka því á tilsettum tíma. Hins 
vegar teljur sambandið að hætta sé á að efnaminni námsmenn muni þurfa að sætta sig við 
styttra nám heldur en þeir sem eru efnameiri. Sambandið bendir á að góðir námsmenn geti í 
framhaldsnámi aflað sér styrkja og óskar eftir nánari útlistun á því hvernig styrkjakerfi sé 
háttað hér á landi og hvernig það sé fjármagnað.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega er bent á að öllum námsmönnum mun standa til boða fu ll 
framfærsla í allt að sjö ár, óháð því hvort námsmennirnir séu efnaðir eða ekki. Ráðuneytið telur að 
frumvarpið sé ekki réttur vettvangur til þess að gera grein fyrir þeim styrkjakerfum öðrum en því sem 
snýr að LÍN, en bendir þó á viðbrögð ráðuneytisins við þeim athugasemdum sem snúa að möguleikum 
doktorsnema til námsaðstoðar.
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6. Athugasemd vegna samanburðar við Norðurlönd. Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að 
rökrétt sé að sækja fyrirmyndir frá samfélögum á Norðurlöndum þegar kemur að uppbyggingu 
námsaðstoðar, enda er fyrirmynd skólakerfis á margan hátt sótt til Norðurlanda. 
Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að hér hafi tekið fyrirmynd af einungis hluta 
námsaðstoðarkerfisins og heldur því fram að á Norðurlöndum sé horft til efnahagslegar stöðu 
þeirra sem njóta námsaðstoðar. Fjórðungssambandið leggur til við allsherjar- og 
menntamálanefnd að fjalla um þennan þátt og gerir þá kröfu um að gerð sé breyting á 
ákvæðum frumvarpsins og sett verði inn ákvæði sem taka tillit þessara atriða.

Viðbrögð ráðuneytis: Leitað var fyrirmynda til Norðurlanda hvað ýmis atriði frumvarpsins varðar. 
Ljóst er að námsaðstoðarkerfi á Norðurlöndum eru ólík innbyrðis en þau hafa þó það megineinkenni 
að þeim er ætlað að tryggja námsmönnum aðgengi að námi óháð efnahag. Við gerð frumvarpsins var 
gætt að því að styðjast við þæ r fyrirmyndir sem henta aðstæðum íslensks menntakerfis og námsmanna 
með það í fyrirrúmi að ná því meginmarkmiði sem hér um ræðir. M á í þessu sambandi nefna að ýmsar 
skerðingar og takmarkanir sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum hafa ekki verið teknar upp 
í frumvarpinu, til dæmis hvað varðar endurgreiðsluskilmála, lán til náms við erlenda háskóla, 
tímalengd náms o.fl.

Erindi nr.1890. Umsögn Háskóla Íslands:

1. Athugasemd vegna tekjutengingar og áhrifa frumvarps á námsval. Háskóli Islands lýsir yfir 
áhyggjum af niðurfellingu tekjutengdra afborgana námslána. I því felst að mati Háskóla 
Islands ójöfnuður sem samræmist vart markmiði laganna. Niðurfelling tekjutengingarinnar 
eykur að mati Háskóla Islands líkur á því að lánþegar geti lent í greiðsluerfiðleikum að loknu 
námi. Jafnframt eru að mati Háskóla Islands miklar líkur á að niðurfellingin muni hafa áhrif á 
námsval og dragi þar með smám saman úr fjölbreytni menntunar, sem reynst gæti samfélaginu 
dýrkeypt er fram líða stundir.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á að samkvæmt greinungu á áhrifum frumvarpsins á 
námsmenn mun greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna koma til með að lækka eða haldast 
óbreytt vegna afnáms tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Í  
ljósi þess að Háskóli Íslands innheimtir ekki skólagjöld er líklegt að yfirgnæfandi meirihluti nemenda 
við skólann muni njóta góðs a f  breytingunum. Hvað jöfnuð varðar skal bent á að við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.
Ráðuneytið telur að um eðlilegar breytingar sé að ræða. M eð breyttu fyrirkomulagi á námsaðstoð er 
tekið upp fyrirkomulag sem er áþekkara því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Um verður að 
ræða beina styrki annars vegar og hagstæð lán hins vegar, sem verða með niðurgreiddum vöxtum.
Þá tekur ráðuneytið ekki undir þau sjónarmið Háskóla Íslands um að frumvarp um námslán og 
námsstyrki hafi áhrif á fjölbreytni menntunar og dragi úr námsvali, sérstaklega í ljósi þess að 
greiðslubyrði námslána að námi loknu mun lækka eða haldast óbreytt í miklum meirihluta tilfella. 
Fjölbreytni og námsleiðir sem í boði er í Háskóla Íslands og öðrum menntastofnunum hefur aukist 
verulega á undanförnum árum og að mati ráðuneytis má rekja þæ r til ýmissa annarra þátta en 
fyrirkomulags námsaðstoðar. Þá ber að nefna að námsframboð á öðrum Norðurlöndum, sem hafa 
ótekjutengdar afborganir námslána, er ekki minna en hér á landi.

2. Athugasemd vegna námsstyrks. I frumvarpinu er ráðgert að allir nemendur fái sömu upphæð í 
styrk sæta nemendur sem búa í foreldrahúsum betri kjara en þeir sem eru ekki í aðstöðu til 
þess. Með öðrum orðum, velta má því upp hvort ekki felist í þessu mismunun eftir aðstæðum, 
t.d. milli nemenda frá höfuðborgarsvæðinu annars vegar og utan höfuðborgarsvæðisins hins 
vegar.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að markmið laganna um að tryggja námsmönnum framfærslu á 
meðan á námi stendur óháð efnahag sé náð, enda eiga námsmenn eftir atvikum rétt á ýmsum öðrum 
bótagreiðslum ríkisins. Vísast hvað þetta atriði til fylgiskjals 1. Þá er jafnframt tryggt að tekið sé mið 
a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á framfærsluviðmiði. M eð frumvarpinu er tryggt að 
jafnræði sé með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og möguleika á námslánum og að þannig 
sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag hvort sem nemendur eru frá  
höfuðborgarsvæðinu eða utan a f  landi. Sjá má dæmi um áhrif frumvarpsins á nemendur utan a f  landi í 
fylgiskjali 2.

3. Athugasemd vegna hámarksaldurs námsaðstoðarþega. Háskóli Islands gerir athugasemd við 
að námslán skuli greitt upp á 40 árum og að endurgreiðslum skuli að fullu lokið við 67 ára 
aldur. Þetta geti þýtt þunga greiðslubyrði þeirra sem fara seint í nám.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er sammála því að greiðslubyrði námslána hækkar eftir þv í sem 
námsmenn fara seinna í nám þar sem fjöldi mögulegra endurgreiðsluára styttist með hækkandi aldri. 
Þetta felur í sér hvata til bættrar námsframvindu og að námsmenn fresti síður námi. Hafa ber í huga 
að bætt námsframvinda veitir skólum svigrúm til þess að bæta þjónustu sína við nemendur, þar sem 
færri nemendur eru í námi á hverjum tíma án þess að fjöldi þeirra sem útskrifast minnki. Jafnframt 
lækkar fórnarkostnaður nemenda e f  útskrift dregst ekki lengur en ástæða er til.
Í  mynd 8 í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram  að útskriftaraldur íslenskra háskólanema er 
hæstur meðal OECD þjóða. Hið háa hlutfall eldri nemenda hér á landi hefur áhrif á 
brautskráningarhlutfall en það hlutfall er mælikvarði á hversu stór hluti a f  mannfjölda lýkur námi með 
brautskráningu. Arið 2012 var brautskráningarhlutfallið í fræðilegu háskólanámi rúmlega 60% sem 
er það hæsta innan OECD.
Breytingin á einnig rætur að rekja til athugasemda Ríkisendurskoðunar frá  jún í 2011, þar sem gerðar 
voru athugasemdir við það að lánþegar væru að greiða a f  námslánum eftir að komið væri a f  
vinnumarkaði og endist jafnvel ekki ævin til að greiða upp námslán sín.

4. Athugasemd vegna áhrifa frumvarps á konur. Konur eru að meðaltali eldri en karlar þegar þær 
ljúka háskólanámi og hefðbundin kvennastörf eru að jafnaði ekki hálaunastörf. Því kæmi þetta 
frumvarp illa fyrir konur að mati Háskóla Islands.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið getur ekki tekið undir fullyrðingu Háskóla Íslands um að frumvarpið 
komi sér illa fyrir konur. Fullyrðingin er órökstudd a f  hálfu Háskóla Ísland að öðru leyti en að bent er 
á að konur séu að meðaltali eldri en karlar við útskrift. Ífyrsta  lagi skal bent á að meirihluti nemenda 
sem eru í aðstoðarhæfu námi eru konur. Það eru því fleiri konur sem eru í færum um að þiggja 
námsstyrki en karlar. Í  öðru lagi skal bent á að samkvæmt greiningu á áhrifum frumvarpsins á 
nemendur munu 85% nemenda hafa lægri eða óbreytta greiðslubyrði að námi loknu.

5. Athugasemd vegna hámarksaldurs námsaðstoðarþega. Háskóli Islands telur skerðingu vegna 
aldurs vinna gegn markmiðum um sí- og endurmenntun.

Viðbrögð ráðuneytis: Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um hámarksaldur 
vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu 
eykst verulega sá styrkur sem fe lst í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem endurgreiðslur 
námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem hafa verið veitt til 
einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun nær hreinn styrkur. Þá 
ber að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en 
e f  um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að takmarka veitingu 
námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má finna þá  
hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka námsaðstoð við 
tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og aldurstakmörkunin 
komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.
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6. Athugasemd vegna hámarksfjárhæðar námsaðstoðar. Háskóli Islands gerir athugasemdir við 
hámarksfjárhæð námsaðstoðar sem og hámarki á fjölda ECTS eininga. Telur Háskóli Islands 
það hafa áhrif á þá sem stunda nám erlendis.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur eðlilegt aðþak sé á námslánum. Þráttfyrirþetta  hafa 
námsmenn enn fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Rúmlega 99% námsmanna eru með 
námslán sem eru undir viðmiðunarmörkum og því telur ráðuneytið að um hæfilegt viðmið sé að ræða. 
Ráðuneytið er ósammála því að hámarkið komi til með að hafa áhrif á þá  sem stunda nám erlendis. 
Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðslna og greiðslubyrði 
né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

7. Athugasemd vegna doktorsnáms. Gagnrýnt er að staða doktorsnema geti að mati Háskóla 
Islands versnað verði frumvarpið að lögum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar 
sem tiltölulega lítill hluti doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til 
þess að afla sér styrkja hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins 
opinbera. Aftur á móti leggur ráðuneytið til að komið verði til móts við þetta sjónarmið með 
breytingum á frumvarpinu.

8. Athugasemd vegna styrktarsjóða doktorsnema. Lagt er til að afnema fjármagnstekjuskatt af 
styrktarsjóðum doktorsnema.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur vert að skoða þetta atriði en hins vegar er sú athugun óháð 
umræddu frumvarpi og auk þess á forræði fjármála- og efnahagsráðuneytis.

Erindi nr.1920. Usögn Háskólans á Akureyri:

Háskólinn er í meginatriðum sammála Félagi stúdenta við Háskólann á Akureyri. I umsögn þeirra 
kemur fram: „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 framför.“

1. Athugasemd vegna náms sem er skipulagt samhliða vinnu. Háskólinn á Akureyri gerir 
athugasemd við 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins þar sem segir að nám sem er skipulagt samhliða 
vinnu verði ekki aðstoðarhæft hjá sjóðnum. Háskólinn telur að orðalagið sé o f hamlandi og 
því eigi að taka það úr frumvarpinu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að 
námsmenn séu í fullu  starfi samhliða námi og njóta því launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki 
jafnmikil þ ö r f  á stuðningi ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur 
til Lánasjóðs íslenskra námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að 
halda.

2. Athugasemd vegna hámarksfjölda ECTS eininga. Háskólinn á Akureyri tekur fram að í 9. gr. 
er fjallað um fjölda námseininga sem námsaðstoð er veitt fyrir. Í umsögninni segir: „Miðað 
við 420 ECTS einingar er námsaðstoð veitt í 7 ár. Samkvæmt Bologna ferli evrópskra háskóla 
- sem Island 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
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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.”

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS einingum eða sem nemur 
7 árum feli í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar 
takmarkanir á ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru 
takmarkanir á hámarki lánshæfra eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir 
námsmenn. Þannig er hámarks veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 
120 ECTS-einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám 
sem námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS- 
eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir  
300 ECTS-einingum 5 ár. Þá er það að jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að 
hefja doktorsnám nema að námsmaður hafi fengið styrki til námsins.
Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar sem tiltölulega lítill hluti 
doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til þess að afla sér styrkja 
hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins opinbera. Aftur á móti leggur 
ráðuneytið til að komið verði til móts viðþetta sjónarmið með breytingum á frumvarpinu.

3. Athugasemd vegna doktorsnáms. Háskólinn á Akureyri gagnrýnir að ekki sé veittur styrkur 
fyrir doktorsnám. Hann leggur því til að fyrsta setning í 4. málsgr., 9. gr. hljóði svo: 
„Námsstyrkur hvers námsmanns er veittur að hámarki í 72 mánuði þar 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 hverju námsstigi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið vísar til svars við athugasemd 2.

4. Athugasemd vegna hámarksfjárhæðar námsaðstoðar. Háskólinn á Akureyri gerir athugasemd 
við hámark námsstyrkja. Hann leggur til að hámarkið verði hækkað upp í 25 milljónir.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur eðlilegt að þak sé á námslánum. Rúmlega 99% námsmanna eru 
með námslán sem eru undir viðmiðunarmörkum og því telur ráðuneytið að um hæfilegt viðmið sé að 
ræða. Engin rök standa að baki þv í að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðslna og 
greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

5. Athugasemd vegna greiðslubyrði námslána. Háskólinn á Akureyri leggur til að sett verði inn 
viðbótarákvæði um að greiðslubyrði geti aldrei numið meira en hlutfalli af brúttótekjum 
síðastliðins árs. Leggur Háskólinn til að umrætt hlutfall verði 10% til 15% af brúttótekjum. 
Háskólinn telur slíkt ákvæði skynsamlegt til að sporna við mögulegum vanskilum eða 
greiðsluvanda hjá ungu fólki.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1. A hinum Norðurlöndunum eru endurgreiðslur námslána ekki miðaðar við tekjur, enda er 
greiðslubyrði a f  námslánum þekkt áður en námsmenn taka námslán.
Þá er bent á að heimild til að fresta allt að helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 
mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á íbúðarhúsnæði kemur til móts við þessa athugasemd.

Erindi nr.1907. Umsögn Háskólans á Bifröst:
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1 . Athugasemd vegna námsstyrkja. Háskólinn leggur til að teknir verða upp samhliða styrkir 
vegna skólagjalda við innlenda háskóla. 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 fyrirkomulag.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að óvarlegt sé að blanda saman almennum styrkgreiðslum til 
nemenda og styrkgreiðslum vegna skólagjalda. Skólagjöld innanlands hafa hækkað umfram verðbólgu 
undanfarin ár. Ráðuneytið mun gera sjálfstæða úttekt á skólagjöldum og fyrirkomulagi þeirra.

2. Athugasemd vegna námsmanna erlendis. Háskólinn telur að taka verði upp myndarlegt 
styrkjakerfi vegna náms erlendis, sérstaklega vegna skólagjalda. Hann telur að það væri afar 
óheppilegt ef hið nýja fyrirkomulag drægi úr námi íslenskra stúdenta erlendis.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að hlutverk L ÍN  sé fyrst og frem st að veita nemendum 
tækifæri til náms óháð efnahag. M eð frumvarpinu er lagt upp með að námsmenn geti fengið beina 
námsstyrki og lánað fyrir framfærslu og skólagjöldum. Það eigi að vera frjá lst val nemenda hvar hann 
sæki sitt nám og hvaða nám verði fyrir valinu. Fyrirkomulag námsaðstoðar sjóðsins eigi ekki að hvetja 
til eins náms umfram annað og frumvarpið leggur upp með að jafnræði sé milli námsmanna við 
útdeilingu styrks.

3. Athugasemd vegna endurgreiðslufynrkomulags. Háskólinn telur að gefa verði 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. Hann 
telur það er óheppilegt að veikja um of greiðslugetu og lánamöguleika fólks sem hefur nýlokið 
námi vegna t.d. húsnæðislána.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að í frumvarpinu er að finna ákvæði um heimild til að 
fresta allt að helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka 
á íbúðarhúsnæði og telur ráðuneytið að slík heimild komi til móts viðumrædda athugasemd.

4. Athugasemd vegna frumvarpsins almennt. Háskólinn telur að finna verði 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.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að tenging á milli framlaga til einstakra skóla og styrkja sem 
Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir námsmönnum séu óháð hvoru öðru. Eins og greining á 
áhrifum frumvarpsins á nemendur leiðir í ljós þá  verður mikill meirihluti námsmanna með lægri 
greiðslubyrði að námi loknu og í öllum tilfellum verður heildarskuldsetning minni. M argir munu vera 
skuldlausir. Jafnvel hjá stéttum þar sem tekjur eru lágar að útskrift lokinni verður meirihluti nemenda 
betur settur verði frumvarpið að lögum, enda er verið að bæta við allt að 2,3 milljörðum króna árlega 
í námsaðstoð ríkisins. Verður því ekki séð að ný lög dragi úr þekkingu eða hæfni á sviði hug- og 
félagsvísinda né lista- og menningarlífi landsmanna.

Erindi nr.1994. Umsögn Jafnréttisstofu:

1 . Athugasemd vegna áhrifa frumvarps á námsval. I umsögn Jafnréttisstofu segir: Alþekkt er að 
náms- og starfsval hér á landi er mjög kynbundið. Konur eru t.d. í miklum meirihluta þeirra 
sem mennta sig á sviði umönnunar og heilsugæslu og kennslu. Því miður er það svo að 
svokallaðar „kvennastéttir“ eru almennt með laun í lægri kantinum. Einnig hefur enn ekki
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tekist að útrýma kynbundnum launamun. Breyting á endurgreiðslufyrirkomulagi getur því 
komið hlutfallslega verr við „kvennastéttir“ en stéttir en ýmsar aðrar. Jafnréttisstofa gerir 
athugasemdir við það að ekki er að sjá í greinargerð með frum varpinu að fram hafi farið 
greining á áhrifum þess á konur annars vega og karla hins vegar. Slíkt er nauðsynlegt. 
sérstaklega í ljósi þess sem nefnt hefur verið hér með kynbundið náms- og starfsval og líkleg 
laun í framtíðinni. Kyngreindar upplýsingar þurfa að liggja til grundvallar til þess að hægt sé 
að koma í veg fyrir að lögin geti leitt til óbeinnar mismununar á grundvelli kyns.”

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa í fö r  með sér neikvæð áhrif á 
eftirspurn námsmanna í nám á sviði umönnunar, heilsugæslu og kennslu, einkum vegna þess að 
greiðslubyrði námsmanna a f  námslánum að útskrift lokinni mun almennt lækka. Einstaklingar sem 
leggja stund á nám í þessum námsgreinum munu auk þess njóta hærri styrkja en verið hefur með 
beinum styrkgreiðslum, enda eru almennt ekki innheimt skólagjöld í þeim skólum sem kenna þessar 
námsgreinar hér á landi.

Jafnréttisstofa fagnar því að farið sé að ræða það að hluti námsaðstoðar verði í form i styrkja.

2. Athugasemd vegna námsstyrks. „Jafnréttisstofa telur hins vegar að útfæra þurfi þann þátt 
betur, á þann veg að styrkir nýtist fyrst og fremst þeim sem þurfa á þeim að halda. Sem dæmi 
má nefna að fólk sem þarf að flytjast búferlum t.d. til Reykjavíkur, getur þurft að greiða mjög 
háa húsaleigu. Styrkir gætu t.d. komið þar á móti, fremur en að þau sem þurfa að leigja vegna 
búferlaflutninga (tímabundið kannski) neyðist til að taka hærri námslán en t.d. þau sem geta 
búið í foreldrahúsum, og eiga einnig rétt á styrkjum. Þetta þarf að skoða betur og 
Jafnréttisstofa hvetur til þess að styrkjakerfið verði útfært þannig að það verði notað til að 
jafna stöðu, m.a. með tilliti til búsetu.“

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðneytið bendir á að samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi takmarkast námslán 
eftir því sem tekjur námsmanna hækka. Ekki er gert ráð fyrir að breyting verði á þessu með 
frumvarpinu. Tryggt er að jafaræði verður með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og 
möguleika á námslánum og að þannig sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, einkum 
þegar tekið er tillit til annarra bótakerfa ríkisins sem námsmenn eiga eftir atvikum rétt á greiðslum úr. 
Vísast um þetta atriði til fylgiskjals 1.
Ráðuneytið telur að markmið laganna að tryggja námsmönnum framfærslu á meðan á námi stendur 
óháð efnahag sé náð. Þá er jafnframt tryggt að tekið sé mið a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við 
útreikning á framfærsluviðmiði.

Erindi nr.1880. Umsögn Kennarasambands Íslands:

KI telur ýmislegt í frumvarpi til laga um námslán og námsstyrki vera til bóta miðað við gildandi lög 
um LIN. KI vill nefna sérstaklega beina námsstyrki sem munu án efa koma námsmönnum til góða, og 
eru þeir auk þess í samræmi við námsaðstoðarfyrirkomulag á hinum Norðurlöndunum, og einnig er 
það tvímælalaust í þágu hagsmuna námsmanna að hækka framfærsluviðmið í 100%.

Til viðbótar við framangreindar athugasemdir bætir KI við að eðlilegt væri að fella niður ábyrgðir á 
gömlum námslánum svo allir séu yrðu settir að því er varðar ábyrgðir námslána, óháð því hvenær 
námslán hefur verið tekið.

KI gerir athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.

1 . Athugasemd vegna frumgreinanáms. KI bendir á að Ríkisendurskoðun hefur gert í skýrslum 
sínum um LIN athugasemdir við lánveitingar sjóðsins til þeirra sem stunda frumgreinanám. 
Þær brjóta gegn jafnræði námsmanna þar sem almennt framhaldsskólanám til stúdentsprófs 
eða sambærilegs prófs er ekki lánshæft. I þessu frumvarpi er áfram gert ráð fyrir að
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frumgreinanemendur njóti meiri réttinda en almennir framhaldsskólanemendur sem margir 
hverjir geta þó verið á svipuðum aldri og í svipaðri aðstöðu. KI leggur áherslu á að staða 
þessara hópa námsmanna verði jöfnuð og að kveðið verði á um í frumvarpinu um námsaðstoð 
til handa þeim framhaldsskólanemendum sem eru í námi til stúdentsprófs.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á lögum um 
framhaldsskóla og þeirri forgangsröðun fjármuna til þeirra í þágu nemenda undir 25 ára aldri sé 
jafnframt nauðsynlegt að til staðar sé möguleiki fyrir þá  nemendur sem ekki fara  hefðbundna leið í 
gegnum skólakerfið að afla sér menntunar. Því er í frumvarpinu kveðið á heimild fyrir sjóðinn að lána 
til frumgreinanáms, eins og raunar hefur verið gert fram  til þessa án lagaheimildar.

2. Athugasemd vegna lánshæfis náms sem er skipulagt samhliða vinnu. KI segir engin rök hníga 
til þess að nám sem er skipulagt samhliða vinnu eigi ekki að vera aðstoðarhæft hjá sjóðnum 
eins og verið hefur. Rökin sem koma fram í frumvarpinu í athugasemdum um 2. gr. fyrir því 
að nemendur í aðfaranámi falli undir aðstoðarhæft nám eru að þeir „ eru yfirleitt virkir á 
vinnumarkaði og líklegir til að hafa fjárhagslegar skuldbindingar og eiga erfitt að með að láta 
af vinnu og fara í nám sem ekki væri aðstoðarhæft “ KÍ telur að sömu rök gildi líka um þá 
sem fara í nám sem er skipulagt samhliða vinnu, og að jafnræði eigi að vera með þessum 
hópum. KI leggur áherslu á að nám sem er skipulagt samhliða vinnu verði aðstoðarhæft hjá 
sjóðnum eins og verið hefur

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að 
námsmenn séu í fullu  starfi samhliða námi og njóta þ ví launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki 
jafnmikil þ ö r f  á stuðningi ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur 
til Lánasjóðs íslenskra námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að 
halda.

KI gerir athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins.

3. Athugasemd vegna aldurshámarks. KI leggst gegn áformum um að fella niður námsaðstoð til 
einstaklinga sem eru 60 ára og eldri. KI bendir á að með þessu er verið að skerða möguleika 
þeirra sem lenda t.d. í þeim aðstæðum að þurfa að afla sér nýrrar menntunar eða uppfæra 
menntun sína vegna breytinga á störfum og vinnumarkaði. KI telur einnig að áform um að 
skerða námsaðstoð til þeirra sem eru eldri en 60 ára séu ekki í samræmi við þá þróun að fólk 
er lengur virkt á vinnumarkaði og stefnu um að lífeyristökualdur taki mið af þessu. Auk þess 
felst í því mismunun eftir aldri fólks en slík mismunun er óheimil sbr. stjórnarskrána þar sem 
kveðið er á um að „[a]llir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, 3 uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 
og stöðu að öðru leyti. “ Þá kemur fram í 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 
62/1994 , að „[r]éttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 
manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, 
stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við 
þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu. “

Viðbrögð ráðuneytis: Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um hámarksaldur 
vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu 
eykst verulega sá styrkur sem fe lst í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem endurgreiðslur 
námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem hafa verið veitt til 
einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun hreinn styrkur. Þá ber 
að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en e f  
um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að takmarka veitingu 
námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má finna þá
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Hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka námsaðstoð við 
tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og aldurstakmörkunin 
komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.

4. Athugasemd vegna kröfu um lágmarksnámsframvindu. Varðandi kröfur um lágmarks 
námsframvindu þá leggur KI áherslu á að þær verði ekki hertar miðað við núverandi reglur.

Viðbrögð ráðuneytis: M eð frumvarpinu er ekki gerð breyting á námsframvindukröfum. Námsmenn í 
lánshæfu námi sem ná lágmarksframvindu eða 44 ECTS einingum á námsári (22 ECTS einingum á 
önn) líkt og verið hefur fá  bæði styrk og námslán.

5. Athugasemd vegna lánshæfis. KI bendir á að afskrifa getur þurft lán vegna alvarlegra áfalla 
sem einstaklingar geta orðið fyrir í lífi sínu sem kollvarpa öllum áætlunum þeirra, sem geta 
leitt til tekjutaps og jafnvel gjaldþrots. KI leggur áherslu á að skilyrðin fyrir veitingu 
námsaðstoðar verði ekki hert miðað við gildandi reglur og að skoða þurfi aðstæður þeirra 
einstaklinga hverju sinni sem sækja um námsaðstoð en sjóðurinn hefur einhverra hluta vegna 
áður þurft að afskrifa lán viðkomandi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki er gerð breyting á því hvaða kröfur séu gerðar til þeirra sem geti fengið  
námslán hvað lánshæfi varðar. Aftur á móti er rétt að benda á að allir sem standast 
námsframvindukröfur geta fengið námsstyrk, óháð því hvort þeir séu á vanskilaskrá eða ekki. Það er 
því ekki verið að herða skilyrði fyrir veitingu námsaðstoðar, heldur er verið að létta á þeim.

KI gerir athugasemdir við 9. gr. frumvarpsins.

6. Athugasemd vegna áhrifa á doktorsnám. KI leggst gegn því að hámark námsaðstoðar verði 
420 ECTS-einingar og telur að þessi ráðstöfun muni koma sérstaklega hart niður á 
námsmönnum í doktorsnámi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS-einingum eða 7 árum feli 
í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar takmarkanir á 
ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru takmarkanir á 
hámarki lánshæfra eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir námsmenn. Þannig 
er hámarks veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 120 ECTS- 
einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám sem 
námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 
ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS- 
einingum 5 ár. Þá er það að jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að hefja 
doktorsnám nema að námsmaður hafi fengið styrki til námsins.
Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar sem tiltölulega lítill hluti 
doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til þess að afla sér styrkja 
hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins opinbera. Aftur á móti leggur 
ráðuneytið til að komið verði til móts viðþetta sjónarmið með breytingum á frumvarpinu.

7. Athugasemd vegna hámarksaldurs námsaðstoðar. KI leggst gegn áformum um að skerða 
námsaðstoð til einstaklinga sem verða 51 árs á því almanaksári sem aðstoðin er veitt og áfram 
hlutfallslega vegna hækkandi aldurs. KI bendir á að með þessu er verið að skerða möguleika 
þeirra sem lenda t.d. í þeim aðstæðum að þurfa að afla sér nýrrar menntunar eða uppfæra 
menntun sína vegna breytinga á störfum og vinnumarkaði. KI telur einnig að áform um að 
skerða námsaðstoð til þeirra sem eru eldri en 50 ára séu ekki í samræmi við þá þróun að fólk 
er lengur virkt á vinnumarkaði og stefnu um að lífeyristökualdur taki mið af þessu. KI lítur 
svo á að slík mismunun eftir aldri sé ólögmæt samanber rök að ofan í athugasemdum við 4. gr.
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Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er til svars við athugasemd 3.

8. Athugasemd vegna náms sem skipulagt er samhliða vinnu. Varðandi heimild til að takmarka 
námsaðstoð ef nám er launað þá leggur KI mikla áherslu á að gætt verði meðalhófs og að 
reglur séu ekki íþyngjandi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að 
námsmenn séu í fullu  starfi samhliða námi og njóta þ ví launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki 
jafnmikil þ ö r f  á stuðningi ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur 
til Lánasjóðs íslenskra námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að 
halda.

9. KI leggur áherslu á að námsstyrkur sé veittur í það minnsta til átta ára sem jafngildir 480 
ECTS-einingum, óháð námsferli og gerir athugasemd við 11.gr. frumvarpsins.

Viðbrögð ráðuneytis: Bent er á svar við athugasemd 6 hér að ofan.

KI gerir athugasemd við 12. gr. frumvarpsins.

10. Athugasemd vegna lánshæfis. KÍ telur mjög óljóst hvað átt er við með „viðunandi 
tryggingum“, og er þörf á að skýra þetta atriði betur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendur á að hér er ekki um að ræða breytingar frá  núverandi 
fyrirkomulagi. Í  framkvæmd hefur LÍN  krafist ábyrgðamanna eða að námsmaður geri upp eldri 
vanskil sín við sjóðinn áður en ný námslán eru veitt.

11. Athugasemd vegna hámarksláns. KI leggst gegn því að sett sé þak á heildarlán hvers 
námsmanns hjá sjóðnum. Fram kemur í athugasemdum í frumvarpinu við 12. gr. að hlutfall 
þeirra sem eru með hærri námslán en 15 m.kr. er um 2% af heildinni, og að þetta hámark á 
heildarlán sem hér er lagt til að taka upp muni hafa takmörkuð áhrif. KI telur að hámarkið 
muni þvert á móti hafa mjög íþyngjandi áhrif á stöðu þeirra námsmanna sem hér um ræðir. Þá 
er mikilvægt að námsmenn eigi kost á doktorsnámi og á námi erlendis, sér í lagi ef 
viðkomandi nám er ekki í boði á Islandi. Svo lágt þak gæti leitt til þess að námsmenn geti ekki 
klárað nám sitt vegna skólagjalda.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til 
endurgreiðsla og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

12. KI bendir á að áform um að lántaki undirriti nýtt skuldabréf við hverja lántöku muni leiða til 
þess að lántaki greiði hærri lántökugjöld fyrir vikið miðað við núverandi fyrirkomulag. KI 
gagnrýnir þessi áform.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur þessa athugasemd ekki eiga við rök að styðjast. Þetta mun 
engin áhrif hafa á greidd lántökugjöldþar sem þau taka mið a f  upphæð námsláns líkt og verið hefur. Í  
ljósi þess að tekið verður upp beint styrkjafyrirkomulag muni lántökugjöld á hvern námsmann að 
lækka þar sem heildar lánsupphæðin verður lægri sem nemur námsstyrk.

KI gerir athugasemd við 13. gr. frumvarpsins.
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13. KI telur ekki rétt að draga námsstyrk frá framfærsluláni heldur eigi að fara með námsstyrk og 
framfærslulán sem tvær aðskildar og óháðar tegundir af námsaðstoð.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur þessa athugasemd vera óskýra. Framfærsla námsmanns er 
ákveðin upphæð sem tekur m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Námsaðstoðin skiptist í greiðslu beins 
mánaðarlegs styrks sem nemur kr. 65.000 yfir skólaárið og er svo valkvætt fyrir námsmann hversu 
hátt lán hann þiggur umfram styrk, upp að framfærsluviðmiði sjóðsins. Ráðuneytið bendir á að 
námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  hinu opinbera samhliða námsaðstoð. Vísast 
hvað þetta atriði varðar til fylgiskjals 1.

14. KI leggur áherslu á að kröfur um lágmarksnámsframvindu verði ekki hertar miðað við 
núverandi reglur

Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er til svars við athugasemd 4 hér að ofan.

KI gerir athugasemd við 14. gr. frumvarpsins.

15. KI leggur áherslu á að lánveitingar sjóðsins til námsmanna fyrir skólagjöldum nægi 
námsmönnum til greiðslu þeirra.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að ekki sé þ ö r f fyrir breytingu á hámarki á veittum 
skólagjaldalánum. Lánasjóður íslenskra námsmanna lét gera athugun á skólagjaldalánum haustið
2015. Skólagjaldalán þeirra sem sækja um skólagjaldalán á Íslandi duga fyrir um 90% námsmanna. 
Skólagjaldalán duga fyrir 45 a f  50 fjölmennustu námsferlunum á Íslandi þar sem greidd eru 
skólagjöld. Skólagjaldalánin duga fyrir 72% nemenda erlendis og duga þau fyrir 34 a f  50 
fjölmennustu námsgreinum erlendis. Í  grunnnámi eru 72% nemenda sem fá  að fu llu  greitt fyrir  
skólagjöldum með námslánum sínum og 86% þeirra sem eru í meistaranámi. Hlutfall þeirra 
námsmanna bæði á Íslandi og erlendis sem taka lán sem duga að öllu leyti til greiðslu skólagjalda er 
82% og er meðaltalþeirra sem þurfa að greiða til viðbótar við skólagjaldalánin 1,4 m.kr. á námsferli. 
Er ráðuneytið því sammála því mati sjóðsins að ekki sé sérstök ástæða til að ráðast í hækkanir á 
skólagjaldalánum enda ljóst að veitt námslán duga námsmönnum í langflestum tilfellum. Þá er ekki 
talið æskilegt að LÍN  láni án nokkurs hámarks skólagjalda enda er víða um mjög dýrt nám að ræða. 
B ent skal á að hámark er á skólagjaldalánum á hinum  Norðurlöndunum.

KI gerir athugasemd við 16.gr. frumvarpsins.

16. KI leggst gegn því að festa í sessi eins og hér er lagt til, 40 ára verðtryggð jafngreiðslulán. KI 
telur þetta vera á skjön við áform stjórnvalda um að draga úr vægi verðtryggingar sem hafa 
mikinn hljómgrunn í samfélaginu.

Viðbrögð ráðuneytis: M eð frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að breyta almennu vaxtaumhverfi í 
Íslensku efnahagslífi og ekki er heldur gert ráð fyrir þv í að breyta fyrirkomulagi verðtryggingar með 
frumvarpinu. Þegar og e f  breytingar verða á má gera ráð fyrir að þær taki einnig til námsaðstoðar 
hins opinbera. Vextir á námslánum verða áfram á mjög hagstæðum kjörum miðað við öll önnur lán 
sem einstaklingum stendur til boða á Íslandi, enda verða þau áfram niðurgreidd a f  hinu opinbera. Að 
öðru leyti telur ráðuneytið ekki ástæðu til að bregast við þessum þætti umsagnar KÍ.

17. KI leggst gegn því að vextir á lánum séu hækkaðir og að bætt sé við álagi á lán vegna 
mögulegra affalla af endurgreiðslum námslána.

Viðbrögð ráðuneytis: M eð því að taka upp námsstyrkjakerfi að Norrænni fyrirmynd er dregið úr vægi 
vaxtaniðurgreiðslu og þess í stað eru teknir upp beinir styrkir. Ráðuneytið bendir á að fyrirkomulag
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námsaðstoðar með greiðslu beinna styrkja til nemenda fe li í sér námsaðstoð til nemenda á meðan á 
námstíma þeirra stendur í stað þess að námsstyrk sé dreift yfir lánstíma og nýtist best þeim sem taka 
hæstu lánin. Þá verður styrkur til námsmanna gegnsærri og jafnari. Höfðustóll námslána í lok 
námstíma verður jafnframt lægri en í eldra kerfi. Afram verða vaxtakjör til námsmanna niðurgreidd 
miðað við vaxtakjör sjóðsins og mun lægri en gerist á almennum markaði og óbreytt er að námslán 
fa lla  niður við andlát lánþega. Einnig verður styrkjakerfi til námsmanna samkvæmt frumvarpinu líkari 
því sem er viðhaft á Norðurlöndunum. Bent skal á að vegna breytts fyrirkomulags námsaðstoðar er í 
fyrsta sinn hægt að bjóða öllum námsmönnum fulla  framfærslu.

18. KI leggst gegn því að námslán beri vexti frá fyrsta lántökudegi, og telur að lánin eigi að vera 
vaxtalaus fram að því að afborganir hefjast, eins og verið hefur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að verið er að taka upp námsaðstoðarkerfi með beinum 
styrkjum á sama tíma og dregið er úr vaxtaniðurgreiðslu. E f  vextir reiknuðust ekki frá  útborgunardegi 
lána er ljóst að um aukna vaxtaniðurgreiðslu væri að ræða, sem myndi leiða til þess að endurskoða 
þyrfti upphæð beins námsstyrks. M eð ákvörðun um að taka upp námsstyrkjakerfi að fyrirmynd 
annarra Norrænna þjóða, þ.e. annars vegar með greiðslu styrkja og hins vegar námslána, telur 
ráðuneytið farsælla að stærri hluti sé í form i beinna styrkja sem nýtast á námstíma. M eð því að fresta 
vaxtaútreikningi myndast enn hærri styrkir eftir því sem námsmenn leggja í lengra nám, sem skapar 
ójafnræði á milli námsmanna.

KI gerir athugasemdir við 17. gr. frumvarpsins.

19. KI leggst gegn því að endurgreiðslur hefjist einu ári eftir námslok og leggur áherslu á að 
endurgreiðslutími hefjist tveimur árum eftir að námi er lokið, eins og verið hefur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að ákvæði í nýjum lögum um heimild til að fresta allt að 
helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á 
íbúðarhúsnæði komi til móts við þessa athugasemd. Bent skal á að slíkt fyrirkomulag kemur sér til 
góða fyrir námsmenn þegar kemur að því að standast greiðslumat vegna íbúðarkaupa. Jafnframt er 
góðfúslega bent á að endurgreiðsla námslána hefst almennt séð fyrr  eftir námslok á hinum 
Norðurlöndunum. Aukþess ber að hafa í huga að eftir því sem endurgreiðslum er frestað í lengri tíma 
hefur það áhrif til hækkunar á greiðslubyrði námslána.

20. KI leggst gegn því að námslán eigi að vera að fullu greidd við 67 ára aldur. Hér er um að ræða 
mjög íþyngjandi breytingar fyrir þá sem hefja nám seint á ævinni sem munu leiða til hærri 
endurgreiðslubyrði þeirra. Einnig er um að ræða mjög íþyngjandi breytingar fyrir einstaklinga 
sem hafa lágar tekjur eftir að námi er lokið.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að þar sem heildarlán námsmanna minnka með tilkomu 
greiðslu styrkja þá  sé hér ekki um að ræða íþyngjandi breytingar á greiðslubyrði lántaka. Jafnframt 
þá  er verið að koma til móts við þá  kröfu sem uppi hefur verið að eðlilegt sé að greiðslum a f  
námslánum sé lokið fyrir töku lífeyris. Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um 
hámarksaldur vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með 
frumvarpinu eykst verulega sá styrkur sem fe ls t í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem 
endurgreiðslur námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem 
hafa verið veitt til einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun nær 
hreinn styrkur. Þá ber að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  þv í að mennta einstaklinga yfir 60 
ára aldri er minni en e f  um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að 
takmarka veitingu námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má 
finna þá  hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka 
námsaðstoð við tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og 
aldurstakmörkunin komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.
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21. KI leggst gegn því að afnumin verði tekjutenging endurgreiðslna námslána, og að námslán 
beri vexti frá fyrsta lántökudegi og að vextir á lánum séu hækkaðir. Hér er um að ræða mjög 
íþyngjandi breytingar fyrir þá sem hefja nám seint á ævinni sem munu leiða til hærri 
endurgreiðslubyrði þeirra sem og fyrir tekjulága einstaklinga. KI telur að tengja eigi 
endurgreiðslur af lánum við tekjur einstaklinga, að lánin eigi að vera vaxtalaus fram að því að 
afborganir hefjast og að lánin beri lága vexti, eins og verið hefur.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Þetta gildir einnig eftir 
atvikum um þá  námsmenn sem eldri eru. Bent skal á að í samanburðardæmum í fylgiskjali 2 má finna  
dæmi sem sýna fram  á áhrif frumvarpsins á þennan hóp námsmanna. Er þetta í samræmi við 
endurgreiðslufyrirkomulag lánasjóða á öðrum Norðurlöndum.
Vextir á námslánum verða áfram á mjög hagstæðum kjörum miðað við öll önnur lán sem 
einstaklingum stendur til boða á Íslandi, enda verða þau áfram niðurgreidd a f  hinu opinbera.

22. Varðandi áformaða heimild til að innheimta í einu lagi á hverjum gjalddaga endurgreiðslur 
vegna allra skuldabréfa lántaka, þá vísar KI til 3. lið athugasemda sinna við 12. gr.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að um sé að ræða heppilegt fyrirkomulag við innheimtu 
námslána sem sé bæði til hagsbóta fyrir námsmenn og LÍN. Að öðru leyti er vísað í svar ráðuneytisins 
vegna athugasemdar K Í við 12. gr. frumvarpsins.

KI gerir athugasemd við 18. gr. frumvarpsins

23. KI telur að við sérstakar aðstæður lántakenda þegar fyrirsjáanlegt er að útilokað verði að þeir 
geti staðið við skuldbindingar sínar verði sjóðnum heimilt að fella niður endurgreiðslur og 
afskrifa lán, í stað þess að veita frest á endurgreiðslum en þessi leið felur í sér aukna 
greiðslubyrði fyrir lántakendur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur eðlilegt að sjóðurinn komi til móts við einstaklinga sem lenda í 
tímabundnum fjárhagserfiðleikum vegna veikinda, atvinnuleysis eða annarra sambærilegra ástæðna 
með því að heimila þeim að sækja um tímabundna frestun afborgana á námslánum. Ráðuneytið telur 
að fara verði gætilega í það að heimila afskriftir námslána eða ótakmarkaða heimild til frestunar á 
afborgunum. Ráðuneytið tekur þó undir athugasemdir hvað það varðar að eðlilegt geti talist að séu 
engar líkur á því að viðkomandi lánþegi geti greitt a f  námslánum sínum skuli heimilt að fresta  
afborgunum til lengri tíma en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Afram skuli miðað við að námslán 
afskrifist við andlát lánþega.

24. KI telur áform um heimild til að fresta allt að helmingi hverrar endurgreiðslu námslána sem 
veitt eru samkvæmt lögum þessum í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á 
íbúðarhúsnæði engan veginn leysa vanda ungs fólks sem er að festa kaup á sinni fyrstu íbúð. 
Önnur úrræði verði að koma til. Greiðslubyrði námslána þeirra sem kynnu að nýta sér þennan 
möguleika myndi enda aukast umtalsvert að frestinum liðnum ef tekið er mið af þeim 
skilmálabreytingum sem gert er ráð fyrir að frestunin hafi í för með sér.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að með þessu sé verið að létta tímabundið greiðslubyrði ungra 
lántaka við kaup á sinni fyrstu íbúð. Slíkt kann að hafa áhrif þegar námsmenn undirgangast 
greiðslumat. Það er hins vegar ekki á fæ ri ráðuneytisins með breytingum á lögum um námsaðstoð hins 
opinbera að leysa alfarið vanda ungs fólks við að festa kaup á fyrstu íbúð. Önnur úrræði stjórnvalda 
þurfa þar að koma til.
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25. KI telur að verði heimild til frestunar að lögum þá eigi að fylgja henni heimild til þess að lán 
verði lengt um samsvarandi tíma svo greiðslubyrði hækki síður vegna frestunarinnar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið tekur ekki undir þetta sjónarmið, enda geti það reynst lántakendum 
og LÍN  óhagstætt að lengja í lánum.

26. KI leggur mikla áherslu á að endurgreiðslur námslána sem verða gjaldkræfar eftir að lántaki 
andast falli sjálfkrafa niður gildi ennfremur um öll núverandi námslán. Því eins og segir í 
athugasemd við þessa grein frumvarpsins: „Þá er rétt að horfa til þess að námsláni er varið til 
menntunar tiltekins einstaklings og verður menntunin ekki skilin frá þeim sem hennar naut.

Viðbrögð ráðuneytis: Hér er ekki um breytingar að ræða frá  núgildandi fyrirkomulagi. Námslán fellur  
niður við andlát lántaka.

27. KI gerir athugasemd við 27. gr. frumvarpsins þess efnis að það telur að heimilt eigi að verða 
að draga iðgjöld í lífeyrissjóð frá námsláni komi ósk námsmanns þar að lútandi fram á 
lánsumsókn.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki sterk rök hníga til þess að hluti námsaðstoðar renni sem 
iðgjald í lífeyrissjóð. Þá hefur þeirri kröfu ekki verið haldið á lofti a f  hálfu námsmanna.

28. KI gerir athugasemd við gildistíma frumvarpsins en það telur að lögin geti ekki tekið gildi frá
1. ágúst 2016 þar sem þau yrðu þá afturvirk.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið tekur undir með K Í og telur óhjákvæmilegt að gildistími laganna 
verði í fyrsta lagi um áramót en þessi dagsetning í frumvarpinu var sett fram  á vormánuðum ársins
2016.

29. KI gerir athugasemd við 30. gr. frumvarpsins þar sem það telur mjög íþyngjandi fyrir lántaka 
að vera gert að greiða af eldri lánum um leið og greitt er af þeim lánum samkvæmt því 
fyrirkomulagi sem frumvarpið beri með sér. KI telur að endurgreiðslan feli fyrst og fremst í 
sér að tryggja hagsmuni sjóðsins en mun síður hagsmuni þeirra námsmanna sem fá 
námsaðstoð hjá sjóðnum enda yrðu vextir af eldri lánum væntanlega lægri en af nýrri lánum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að með heimild sem til staðar er í lögunum annars vegar til að 
greiða aukalega inn á eldri námslán og fá  9% viðbótarframlag a f  greiðslunni til lækkunar á höfuðstól 
eldra láns, sem og þeirri heimild að námsmenn sem eru í námi við gildistöku laganna geti fæ rt eldri 
lán sín yfir í nýtt kerfi e f  þeir vilja, sé komið til móts við þessa athugasemd.

30. KI gerir athugasemd við 33.gr. frumvarpsins og kröfu um að ef og þegar til þess að nýtt 
fyrirkomulag námsaðstoðar komi í stað þess sem nú gildir þá verði megináhersla lögð á það að 
námsmenn geti stundað og lokið sínu námi samkvæmt þeim áætlunum sem þeir hafa lagt um 
það og að nýtt fyrirkomulag feli ekki í sér forsendubrest á námsáætlunum þeirra.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að með þeim ákvæðum sem fe ls t í lögunum um að námsmenn 
fá i að ljúka sínum námsferli sem hafm er samkvæmt gildandi úthlutunarreglum hvað varðar 
einingarétt o.fl. tryggi það að námsmenn geti lokið sínu námi án þess að gengið sé á réttmætar 
væntingarþeirra um að þeir geti lokið námi sínu með námsaðstoð hins opinbera.

31. KI telur að tímamörkin í 36.gr. frumvarpsins séu of knöpp.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að hér sé um að ræða eðlilegan tímafrest og óhjákvæmilegt 
annað en að skuldabréfum samkvæmt eldra fyrirkomulagi verði lokað.

32. KI telur útilokað að líta skuli á umsókn um námslán fyrir skólaárið 2016-2017 sem umsókn 
um námsaðstoð samkvæmt lögum þessum þar sem öll þingleg umfjöllun er eftir um þetta 
frumvarp. Athugasemd við bráðabirgðaákvæði I.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er sammála þessu að því leyti að fyrri hluti skólaárs 2016-2017 
getur ekki fallið undir ný lög um námslán og námsstyrk. Hins vegar er ekkert því til fyrirstöðu að 
seinni hluti skólaársins geri það miðað við að gildistaka laganna sé 1. janúar 2017.

Erindi nr.1966. Lánasjóðs íslenskra námsmanna:

Lánasjóður íslenskra námsmanna fagnar því að frumvarp um heildarendurskoðun laga um sjóðinn hafi 
verið lagt fram. Frumvarpinu er ætlað að koma í stað laga nr. 21/1992 sem LIN starfar eftir í dag. 
Sjóðurinn gegnir mikilvægu hlutverki fyrir námsmenn þar sem hlutverk LIN er að tryggja tækifæri til 
náms án tillit til efnahags. Mikilvægt er að tryggja það að sjóðurinn getir sinnt því hlutverki áfram.

Eftirfarandi eru þau atriði sem tiltekin eru sérstaklega sem jákvæð breyting á nýju frumvarpi:

1 . Dregið verður úr fjárhagslegri áhættu í rekstri sjóðsins. Innheimta námslána verði 
fyrirsjáanlegri þar sem námslán eru til ákveðins tíma. Gert er ráð fyrir að námslán verði að 
hámarki til 40 ára og greiðist upp fyrir 67 ára aldur. Afföll sjóðsins ættu því að minnka að 
miklu leyti.

2 . Styrkir ríkisins til námsmanna verða gegnsæir og og meira jafnræði verður í útgreiðslu styrkja 
til nemenda. Aðstoð ríkisins til námsmanna í lánshæfu námi verður í formi beinna styrkja og í 
formi lána á hagstæðum kjörum. Nemendur fái námsstyrk í allt að 45 mánuði eða sem 
jafngildir 5 árum en geta tekið námslán í allt að 7 ár. Námsmenn geta tekið eingöngu styrk eða 
styrk og lán eða jafnvel lán að hluta.

3 . Þak verður sett á veitta námsaðstoð. Hámarks námsaðstoð ríkisins verður tæplega 18 m.kr. 
69% námsmanna eru með lán undir 5. m.kr. 85% námsmanna eru með lán undir 7,5 m.kr. og 
nemur heildarskuld þeirra um 59% af lánasafninu. Þá eru 92% námsmanna með lán undir 10 
m.kr. og nema lán þeirra 75% af lánasafninu. Um 2% námsmanna eru meðlán yfir 15 m.kr. og 
skulda þeir 9% af lánasafninu og innan við 1% námsmanna eru með lán yfir 17,5 m.kr. og 
skulda þeir 5% af lánasafninu. Því má áætla að fyrir allt að 99% af námsmönnum verði 
skuldsetning þeirra lægri við námslok með tilkomu námsstyrkja og jafnframt mun þak á 
upphæð námsaðstoðar ekki hafa áhrif á 99% námsmanna.

4 . Skuldsetning námsmanna lækkar þar sem styrkir eru greiddir út á meðan á námi stendur þ.e. á 
námstíma en ekki á endurgreiðslu tíma.

5 . Gert er ráð fyrir að aðstoð sjóðsins hækki úr 92% af framfærsluviðmiði sjóðsins í 100% í 
mánuði. Þetta ætti að auka líkur á að nemendur þurfi ekki að vinna með námi og þar með 
möguleiki á að auka skilvirkni námsins.

6 . Upptaka námsstyrkja ætti að fela í sér að iðn- og sérnám verður gert hærra undir höfði þar sem 
nemendur í aðstoðarhæfu iðnnámi geti fengið námsstyrki strax við 18 ára aldur.

7 . Framgangur nemenda í námi ætti að aukast þar sem hvati felst í styrkjum sem greiðast á 
meðan á námi stendur og sem eru í réttu hlutfalli við námsframvindu nemenda. Við það eykst 
skilvirkni bæði í námslánakerfinu sem og skólakerfinu í heild sinni og þar með þjóðhagsleg 
hagkvæmni.

8 . Hægt verður að fresta helmingi hverrar endurgreiðslu námslána vegna fyrstu kaupa á 
íbúðarhúsnæði í allt að 60 mánuði (5 ár) til að auðvelda fólki íbúðarkaup.

9 . Brugðist er við ábendingum Ríkisendurskoðunar um að sett verði lagastoð fyrir aðstoð í 
aðfaranámi eða svokölluðu frumgreinanámi fyrir einstaklinga sem eru orðnir 23 ára.
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10 . Kröfur vegna námslána verða undanþegnar 2. og 3. mgr. 165. gr. laga nr. 21/1991, um 
gjaldþrotaskipti o.fl. Með því þarf sjóðurinn ekki að höfða sérstök viðurkenningarmál til að 
leitast við að fá tveggja ára fyrningarfresti eftir gjaldþrot slitið.

11 . Aldur hefur áhrif á veitingu námsaðstoðar á þann veg að ekki verður veitt námsaðstoð til 
einstaklinga sem eru orðnir 60 ára eða eldri. Þessi skerðing hefst við 51 árs aldur og lækkar 
um 10% ár ári. Takmörkun aldurs felur í sér raunhæfari tíma til endurgreiðslu námslána og þar 
með betri innheimtu námslána.

12 . Veitt verður tímabundin heimild til ársloka 2021 fyrir lántaka eldri námslána til að fá 
viðbótarniðurfærslu af höfuðstól námsláns gegn greiðslu aukaafborgunar þ.e. fyrir hverja
100.000 kr. aukaafborgun verður veitt 10.000 kr. viðbótar niðurfærsla eftirstöðva.

13 . Námsaðstoð ríkissjóðs bæði hvað varðar úthlutun námsaðstoðar í formi styrkja og námslána 
sem og endurgreiðslur námslána færist nær fyrirkomulagi námsaðstoðar á Norðurlöndunum. 
Hefur þessi krafa verið lengi í umræðunni.

Forsvarsmenn Lánasjóðs íslenskra námsmanna og starfsmenn fagna þeim breytingum sem verður á 
starfsemi sjóðsins verði frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna sem nú liggur fyrir Alþingi að 
lögum enda gera engir sér betur grein fyrir því en starfsmenn sjóðsins að núverandi námslánakerfi 
hefur gengið sér til húðar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við umsögn Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna.

Erindi nr.1908. Umsögn Landbúnaðarháskóla Íslands:

1. Skólinn telur ef að 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.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.

2. Skólinn gerir athugasemd við 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.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að markmið laganna að tryggja námsmönnum framfærslu á 
meðan á námi stendur óháð efnahag sé náð, enda verða framfærsluviðmið hækkuð. Þá er jafnframt 
tryggt að tekið sé mið a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á framfærsluviðmiði. Tryggt 
er að jafnræði er með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og möguleika á námslánum og að 
þannig sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, einkum þegar tekið er tillit til annarra 
bótakerfa ríkisins sem námsmenn eiga eftir atvikum rétt á greiðslum úr. Vísast um þetta atriði til 
fylgiskjals 1.

3. Háskólinn vekur athygli á því að heill háskólanámsferill, BS-MS-PhD er 8 ár og því komi 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.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að háskólanámsferlar eru misjafnlega langir. Fæstir 
háskólanemendur á Íslandi stunda nám lengur en í sjö ár og enn færri þiggja námsaðstoð í átta ár. 
Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS-einingum eða 7 árum feli í sér sveigjanleika 
fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar takmarkanir á ráðstöfun þessara 
eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru takmarkanir á hámarki lánshæfra 
eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir námsmenn. Þannig er hámarks veittra 
eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 120 ECTS-einingar í meistaranámi, 
60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám sem námsmaður getur nýtt að eigin 
vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er 
lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS-einingum 5 ár. Þá er það að 
jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að hefja doktorsnám nema að námsmaður 
hafi fengið styrki til námsins.
Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar sem tiltölulega lítill hluti 
doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til þess að afla sér styrkja 
hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins opinbera. Aftur á móti leggur 
ráðuneytið til að komið verði til móts viðþetta sjónarmið með breytingum á frumvarpinu.

Erindi nr.1917. Umsögn Listaháskóla Íslands:

Listháskóli Islands lítur svo á að heildarendurskoðun á hlutverki Lánasjóðs íslenskra námsmanna sé 
tímabær og fagnar vinnu sem miðar að bættri starfsemi sjóðsins.

Listaháskólinn hefði viljað meira samráð og bendir á að tímaramminn til endurskoðunar var þröngur.

1. Listaháskólinn gagnrýnir afnám tekjutengingar afborgana. Telur að það vegi að þeim sem 
stunda háskólanám án þess að það tryggi þeim hálaunastörf. Skólinn telur að með því að 
afnema tekjutrygginguna er verið að þrengja mjög að framtíðarafkomu listnema sem stunda 
dýrt nám, iðulega í dýrum skólum, en njóta þrátt fyrir það ekki launa í samræmi við menntun 
sína eftir að námi lýkur.

Viðbrögð ráðuneytis: Góðfúslega skal bent á greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1. Er þetta í samræmi við það fyrirkomulag sem tíðkast hjá öðrum Norrænum lánasjóðum. 
Þá er ekki sjálfgefið að þeir lántakar sem stundi listnám séu þeir sem taka hæstu lánin.

2. Listaháskólinn bendir á að listnemar geta ekki stundað nám í íslenskum háskóla án þess að 
greiða skólagjöld. Sú aukalega byrði sem felst í lánum fyrir skólagjöldum auk framfærslu, er 
vísbending um að listaháskólanemar njóti ekki jafnræðis í námsvali skv. frumvarpinu, ef 
miðað er við flestar aðrar námsgreinar á háskólastigi sem alla jafna er hægt að nema án þess 
að greiða skólagjöld. Hættan á því að þeir sem útskrifast af fræðasviði lista lendi í 
greiðsluerfiðleikum með nýju lánafyrirkomulagi eykst sem þessu nemur. A f þessu leiðir að 
afnám tekjutengingar er líklegt til að hafa áhrif á námsval þessa hóps og stuðla að óæskilegri 
einsleitni í námsvali.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að fleiri en nemendur listaháskóla velji sér 
námsgreinar og skóla þar sem greidd eru skólagjöld. Jafnframt tekur ráðuneytið ekki undir það 
sjónarmið að afnám tekjutengingar í frumvarpinu muni hafa áhrif á námsval nemenda á Íslandi frekar  
en fyrirkomulag námsaðstoðar á Norðurlöndunum hefur á námsval nemenda þar, enda hefur afnám 
tekjutengingar samhliða beinum styrkjum almennt í fö r  með sér lægri greiðslubyrði a f  námslánum.
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3. Listaháskólinn telur að staða þeirra sem eru með börn á framfæri á meðan þeir stunda nám 
mun versna skv. nýju frumvarpi, því þótt lánað sé fyrir framfærslu barna þyngist 
greiðslubyrðin að loknu námi sem því nemur vegna afnáms tekjutryggingarinnar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er þessu ósammála. Þvert á móti þá  felur frumvarpið í sér meiri 
sveigjanleika námsmanna sem eru með börn á framfæri. Líkt og á við um námsmenn almennt eru 
einstæðir foreldrar í námi fjölbreyttur hópur. Frumvarpið mun því eðli máls samkvæmt hafa 
mismunandi áhrif á einstæða foreldra, eftir aðstæðum hvers og eins. Almennt má þó segja að 
frumvarpið komi sér vel fyrir einstæða foreldra, þar sem breytingarnar tryggja þeim í fyrsta lagi fulla  
framfærslu, í öðru lagi almennt lægri afborganir að námi loknu og í þriðja lagi almennt lægri heildar 
endurgreiðslur. Bent skal á að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  ríkinu. Vísast 
hvað þetta varðar til fylgiskjals 1.

4. Nauðsynlegt er að tryggja að sí- og endurmenntun einstaklinga geti átt sér stað í samræmi við 
kröfur samtímans án þess að kostnaður þeirra sem fara tiltölulega seint í nám verði þeim 
ofviða miðað við afnám tekjutryggingar og fulla endurgreiðslu við 67 ára aldur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Einstaklingar geta áfram sótt sér fulla  námsaðstoð til 50 ára 
aldurs, með fyrirsjáanlegum afborgunum að námi loknu e f  þeir kjósa að taka námslán. Hvað sí- og 
endurmenntun varðar telur ráðuneytið að skynsamlegra sé að búa þannig um hnúta að 
námsaðstoðarkerfi hins opinbera stuðli að jöfnum aðgang að námi óháð efnahag og bættri 
námsframvindu. Þannig vegi sjónarmið um að tryggja lægri greiðslubyrði þeirra sem nálgast 
lífeyristöku aldur þegar þeir innritist í háskólanám e f  þeir kjósa að taka námslán, ekki eins þungt í 
heildarsamhengi hlutanna. Sama fyrirkomulag varðandi takmörkun á námslánum eftir aldri er til 
staðar á hinum Norðurlöndunum.
Jafnframt er ekki æskilegt að lánþegar þurfi að verja lífeyrisgreiðslum sínum til þess að greiða a f  
námslánum og því er skynsamlegt að endurgreiðslum námslána sé lokið fyrir 67 ára aldur.

5. LHI sér ástæðu til að óttast að stuðningur við nemendur verði að hámarki bundinn við 18 
milljónir (framfærslulán og styrkur samanlagt). Slíkt vegur verulega að möguleikum 
listaháskólanema á því að stunda framhaldsnám erlendis, sem víða er dýrt. Menningar- og 
listalíf þjóðarinnar gæti beðið mikinn skaða af því að takmarka sókn nemenda í slíkt nám, sé 
horft til framtíðar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að fleiri en nemendur listaháskóla velji sér 
námsgreinar og skóla þar sem greidd eru skólagjöld. Ráðuneytið telur jafnframt að 15 m.kr. þak á 
námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns 
sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis í öllum 
námsgreinum. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán sem eru undir 
viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðsla 
og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

6. Staða þeirra sem ætla sér að stunda doktorsnám mun versna miðað við það hvernig frumvarpið 
er lagt upp. Styrkir til doktorsnáms á fræðasviði lista eru engir og því erfitt að sjá fyrir sér með 
hvaða hætti slíkt nám eigi að vera mögulegt nema til komi skýr aðgerðaáætlun þar um í 
tengslum við frumvarpið þar sem m.a. sé horft til fræðasviðs lista sérstaklega.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar 
sem tiltölulega lítill hluti doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til 
þess að afla sér styrkja hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins 
opinbera.
Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS einingum eða sem nemur 7 árum feli í sér 
sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar takmarkanir á ráðstöfun
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þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunareglum eru takmarkanir á hámarki lánshæfra 
eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir námsmenn. Þannig er hámarks veittra 
eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 120 ECTS-einingar í meistaranámi, 
60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám sem námsmaður getur nýtt að eigin 
vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er 
lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS-einingum 5 ár. Þá er það að 
jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að hefja doktorsnám nema að námsmaður 
hafi fengið styrki til námsins.
Aftur á móti leggur ráðuneytið til að komið verði til móts við þetta sjónarmið Listaháskóla Íslands 
með breytingum á frumvarpinu.

Erindi nr.1884. Umsögn Læknafélags Íslands:

Læknafélagið bendir á að í 17. gr. frumvarpsins kemur fram að til að fá frestun á endurgreiðslu þá þarf 
viðkomandi námsmaður að vera í aðstoðarhæfu námi. Krafan um aðstoðarhæft nám sýnist verða til 
þess, verði frumvarpið samþykkt óbreytt, að framvegis geti læknar í formlegu sérfræðinámi ekki 
fengið frestun á endurgreiðslu námsláns. LI telur að læknar í formlegu sérfræðinámi þurfi að eiga 
möguleika á því að geta sótt um tímabundna frestun á endurgreiðslu námslánsins. LI leyfir sér því að 
leggja til að orðið „aðstoðarhæfu“ falli brott úr 1. mgr. 17. gr. eða að orðalagi verði breytt þannig að 
formlegt, viðurkennt sémám lækna geri þeim kleift að sækja um áðumefnda frestun endurgreiðslu, þó 
það sé ekki aðstoðarhæft.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir góðfúslega á að ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi 
fyrirkomulagi. Engin breyting er gerð á þeirri kröfu varðandi það að til þess að eiga rétt á þv í að 
fresta lokun skuldabréfs og þar með fresta upphaf greiðslna á afborgunum námslána þ a r f  að sýna 
fram  á að námsmaður sé í lánshæfu námi. Formlegt sérnám lækna er ekki lánshæft enda eru læknar 
með tekjur samkvæmt kjarasamningum lækna á meðan á formlegu sérnámi stendur og fá  því ekki 
frestun á námslokum.

Erindi nr.1836. Umsögn nemendafélags Háskólans á Bifröst:

Nemendafélag Háskólans á Bifröst gerir ekki athugasemdir við lækkaðan einingafjölda. Þó teljum við 
að taka verði tillit til þeirra sem hyggja á lengra nám, nám sem að öllu jöfnu er ekki innan marka 420 
eininganna. Nemendafélagið fagnar aldurstengingunni.

Nemendafélag Háskólans á Bifröst fagnar beinum styrkjum og telur að þróun í kjölfar frumvarpsins 
gæti orðið jákvæð. Teljum við það meðal annars geta leitt til lækkunar á meðalaldri þeirra sem hyggja 
á nám í framtíðinni. Hinsvegar hefur nemendafélagið áhyggjur af því hversu stórt skref er tekið. 
Nemendafélagið telur að skrefin þurfi að vera fleiri til að koma til móts við aðila sem þurfi að taka 
hæstu lánin, t.d. vegna fjölskyldustærðar, á þann hátt að styrkveitingar ættu að taka mið af því. Þ.e. að 
styrkurinn ætti að vera sveigjanlegur en námslán föst upphæð. Nemendafélagið gerir athugasemdir við 
það að beinn styrkur teljist til tekna.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að nægur sveigjanleiki sé til staðar í frumvarpinu hvað varðar 
þá  nemendur sem eru í námi þegar frumvarpið tekur gildi þar sem þeir munu geta lokið námsferli 
sínum miðað við þær reglur sem voru í gildi þegar nám þeirra hófst hvað varðar rétt til lánaðra 
eininga og lánsupphæð.
Þá telur ráðuneytið að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. þegar tekið hefur verið 
tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn fu llt tækifæri á að afla 
sér menntunar erlendis. Rúmlega 99% námsmannaþiggja lægri námsaðstoð en umrætt hámark. 
Ráðuneytið bendir á að markmið laganna er að tryggja námsmönnum framfærslu á meðan á námi 
stendur óháð efnahag og jafnframt að tryggja að tekið sé mið a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við
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útreikning á framfærsluviðmiði. Rétt er að vekja athygli á því að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á 
bótagreiðslum frá  ríkinu. Vísast um þetta atriði til fylgiskjals 1.
Markmið laganna er hins vegar ekki að greiða hærri styrki til þeirra námsmanna sem velja það að 
fara  í dýrt nám á Íslandi eða erlendis. Hins vegar er það tryggt að jafnræði er með námsmönnum 
hvað varðar greiðslu styrkja og möguleika á námslánum þannig að allir námsmenn geti notið fullrar 
framfærslu.

Erindi nr.1989. Umsögn Öryrkjabandalags Íslands:

1. ÖI telur að ákvæði frumvarpsins mælir ekki fyrir um það að fatlaðir nemendur skuli njóta 
minni réttinda en ófatlaðir nemendur. Reglurnar eru almennar og hlutlægar í eðli sínu og eiga 
við jafnt um fatlaða sem ófatlaða nemendur. Engu að síður gera sumar reglurnar ekki ráð fyrir 
þeim sjónarmiðum sem geta átt við um fatlaða nemendur. Afleiðingin verður sú að 
raunverulegir möguleikar fatlaðra nemenda á námsaðstoð, og öðrum atriðum er tengjast þeim, 
verða mun verri en ófatlaðra.

2. Óbein mismunun getur átt sér stað þegar almenn og hlutlæg regla sem gerir engan greinarmun 
á milli manna hefur engu að síður mjög mismunandi áhrif eftir því hvaða hópur manna á í 
hlut. Þegar almenn regla hefur þungbærari áhrif fyrir einn þjóðfélagshóp er ekki hægt að 
útiloka að það teljist mismunun þótt reglunni sé ekki beinlínis beint gegn þeim hópi. Fatlaðir 
nemendur geta átt erfiðara með að ljúka námi á tilsettum tíma. Því er ljóst að sumar greinar 
frumvarpsins veita í raun fötluðu fólki ekki sömu tækifæri.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að greiðsla námsstyrkja komi sér vel fyrir fatlaða nemendur 
sem geta nýtt sér styrkinn til viðbótar við örorkugreiðslur. Þá verður áfram líkt og verið hefur í 
úthlutunarreglum tekið tillit til sérstakra aðstæðna nemenda, þar á meðal veikinda eða örorku. Ekki er 
gert ráð fyrir breytingum á námsframvindukröfum.

3. Hin mikla áhersla á að námi sé lokið á tilsettum tíma takmarkar, eða jafnvel útilokar, 
möguleika fatlaðra nemenda til þess að njóta þeirra gæða sem felast í frumvarpinu. Þannig 
felur frumvarpið í sér óbeina mismunun gagnvart þeim sem sökum fötlunar sinnar þurfa að 
gefa sér lengri tíma til náms en skipulag náms gerir ráð fyrir. Bæta þarf í frumvarpið ákvæðum 
þar sem tekið er tillit til stöðu fatlaðs fólks og nauðsyn þeirra fyrir svigrúm til þess að klára 
nám á lengri tíma.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að ekki eru gerðar breytingar á námsframvindukröfum með 
frumvarpinu og telur að úthlutunarreglur sjóðsins komi til móts við undantekningartilfelli. Sjá einnig 
svar við athugasemd 2 hér að ofan.

4. ÖI telur að 5.tl. 4. gr. frumvarpsins sé skilyrðið um að sjóðurinn hafi ekki þurft að afskrifa lán 
gagnvart viðkomandi o f fortakslaust. ÖI telur að alger útilokun vegna allra vanskila sé því 
óþarflega harkaleg og getur leitt til þess að tiltölulega lítil vanskil hafa verulega íþyngjandi 
afleiðingar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi 
fyrirkomulagi. Ekki er talið æskilegt að sjóðurinn láni einstaklingum sem hann hefur áður þurft að 
afskrifa námslán hjá. Er það í fullu samræmi við almennar reglur og þær reglur sem gilda á 
Norðurlöndunum.

5. ÖI telur að 12. gr. frumvarpsins um viðunandi tryggingu gangi gegn megintilgangi 
frumvarpsins um jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags. ÖI bendir á að skilyrðið um 
ábyrgðarmenn var nýlega fellt niður með sömu rökum, þ.e. að slíkt skilyrði væri íþyngjandi og 
kæmu verst niður á þeim sem síst skyldi.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi 
fyrirkomulagi. Ráðuneytið telur eðlilegt að sjóðurinn fari fram  á tryggingar séu lántakar sjóðsins á 
vanskilaskrá.

6. ÖI bendir á að frumvarpið gerir ráð fyrir því að kröfur LIN njóti mikils innheimtuhagræðis 
umfram aðrar kröfur. Þannig er t.d. sérregla um fyrningarfrest við gjaldþrot í 19. gr. 
frumvarpsins sem leiðir til þess að LIN getur haldið áfram innheimtu mun lengur en aðrir 
kröfuhafar. Er því óþarfi að hafa bæði hörð innheimtuúrræði til þess að tryggja innheimtu en 
einnig ákvæði um útilokun vegna vanskila.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ekki sammála því að kröfur L ÍN  njóti innheimtuhagræðis umfram 
aðra lánveitendur, þvert á móti. Hins vegar er það mikilvægt að sjóðurinn þurfi ekki að höfða sérstök 
viðurkenningarmál til að leitast við að fá  tveggja ára fyrningarfresti eftir gjaldþrot slitið. Kröfur LÍN  
eru um margt annars eðlis en almennar kröfur þar sem námslán eru fjárfesting í menntun einstaklings 
og tímabundnir greiðsluerfiðleikar og gjaldþrot hafa ekki áhrif á menntun einstaklingsins eða 
gjaldfellingu á menntun.

7. ÖI telur að svigrúmið til að fá undanþágu frá námsframvindu sé o f lítið. ÖI leggur til að veita 
ætti meira svigrúm og á það einnig við um svigrúm til að lengja tímabil námsstyrks. Miða 
mætti t.d. við langvarandi veikindi, alvarleg veikindi eða slys, sértæka námserfiðleika, 
örorkumat, aðrar aðstæður (t.d. umönnun langveiks barns) eða annan mælikvarða til þess að 
ákvarða nemendum fulla aðstoð þrátt fyrir að námsframvinda sé ekki full. ÖI bendir aftur á að 
þeir hvatar sem frumvarpið byggir á eiga ekki við.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að hér sé um tvíþætt mál að ræða. Annars vegar þeirra sem 
eru öryrkjar þegar þeir taka námslán hjá sjóðnum og hins vegar þeirra sem síðar á ævinni verða 
öryrkjar. Hvað varðar fyrra atriðið skal bent á að engar breytingar eru gerðar á kröfum um 
námsframvindu. Vísast hvað þetta varðar til svars við athugasemd 3 hér að ofan. Hvað seinna atriðið 
varðar telur ráðuneytið að frumvarpið komi til móts við þá  sem lenda í áföllum á lífsleiðinni með því 
að heimila frestun á afborgunum í allt að 36 mánuði samanlagt.
Aftur á móti tekur ráðuneytið undir með Öryrkjabandalagi Íslands að æskilegt sé að taka upp í 
frumvarpið undantekningarheimild til þess að fresta afborgunum í lengri tíma en þá  36 mánuði sem 
gert er ráð fyrir að verði almennt hægt að sækja um frestun vegna sérstakra aðstæðna.

8. ÖI bendir á að fatlað fólk á oft erfiðara uppdráttar á vinnumarkaði m.a. vegna ýmissa 
samfélagslegra hindrana s.s. viðhorfa í samfélaginu, skorts á tækifærum eða að aðstoð eða 
stoðþjónustu vantar. Fatlað fólk er líklegra til að vera án atvinnu, í hlutastarfi og/eða með lágar 
atvinnutekjur, því henti ekki hefðbundnar endurgreiðslur eins og lagt er til í frumvarpinu. ÖI 
leggur til að fara millileið, þ.e að almenna reglan verði sú sem lögð er til. Til að tryggja 
félagslegt eðli sjóðsins mætti vera sérstakt úrræði til að koma til móts við þá einstaklinga sem 
hafa lægstar tekjur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1, en í samanburðinum hefur þó ekki verið tillit til örorkubóta sem bætast þá  eftir atvikum 
við þæ r bætur sem tilteknar eru í dæminu.
Námsmenn sem hafa lágar tekjur að útskrift lokinni m unu alla ja fn a  ekki hafa ekki hærri 
greiðslubyrði námslána eftir útskrift að þ v í gefnu að þeir taki ekki nám umfram framfærsluviðmið  
eða fyr ir  háum  skólagjöldum.
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9. I 18. gr. frumvarpsins er lögð til sama meginregla um heimildir til frestunar á endurgreiðslu 
vegna fjárhagserfiðleika af völdum náms, veikinda, slyss o.fl. Veigamikil breyting er aftur á 
móti gerð með takmörkunum á því hversu lengi er hægt að fá slíka frestun. Takmörkun á 
reglum sem þessum koma örorkulífeyrisþegum sérstaklega illa. ÖI leggst eindregið gegn því 
að sett verði hámark á heimildina til að fresta endurgreiðslu og lagt til að áfram verði litið til 
aðstæðna einstaklinga hverju sinni.

Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er í svar 3 og 7 svar hér að ofan.

10. ÖI bendir á að frá og með 139. löggjafaþingi hefur fjöldi þingmanna lagt fram frumvörp til 
breytinga á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, þar sem lagt er til að 
heimilt verði að fella niður námslánaskuld að öllu leyti eða af hluta ef skuldari á við 
langvarandi veikindi, fötlun eða örorku að stríða og hafa veruleg áhrif á aflahæfi og 
greiðslugetu skuldara til framtíðar. Slíkar niðurfellingarheimildir eru þekktar á hinum 
Norðurlöndunum. Lagt er til að slíkt ákvæði verði sett inn í frumvarpi það sem hér er til 
umsagnar.

Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er í svar 3 og 7 hér að ofan.

11. ÖI bendir á að í 23. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir óbreyttri heimild LIN til þess að skjóta 
málum, sem sjóðurinn hefur tapað fyrir Málskotsnefndinni, til dómstóla. Getur LIN þá um leið 
krafist þess að réttaráhrif úrskurðarins falli niður sé málið borið undir dóm. Rétt er að benda 
strax á að þetta úrræði er gríðarlega íþyngjandi og í raun óvenjulegt í íslenskri stjórnsýslu. Hér 
er mælt fyrir um að borgari sem hefur unnið mál fyrir æðra stjórnvaldi geti ekki notið 
réttaráhrifanna af því þar sem lægra sett stjórnvald hyggst láta reyna á málið fyrir dómstólum. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir að þessi leið verði enn meira íþyngjandi fyrir borgara þar sem felld 
er niður núgildandi krafa um að LIN verði ávallt að óska flýtimeðferðar í málum sem þessum. 
Engin rök standa til þess að fella niður þessa kröfu. I frumvarpinu er þetta einungis rökstutt 
með því að dómstólar hafi ekki alltaf veitt flýtimeðferð í málunum. Það réttlætir þó ekki að 
afnema skyldu LIN til þess að reyna að fá slíkum málum flýtt. Eðlilegt er að mat á nauðsyn 
flýtimeðferðar verði eftir sem áður hjá dómstólum en skylda LIN til þess að óska hennar verði 
óbreytt.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ekki sammála þessu og telur að sjóðurinn muni nú sem endranær 
óska eftir því að máli sé flý tt eins og unnt er fyrir dómsstólum. Er það sjóðnum í hag að sem fyrst fá ist 
skorið úr ágreiningsmálum eða málum þar sem sjóðurinn er ekki sammála niðurstöðu 
málskotsnefndar. Þá er það jafnframt ein a f  forsendum fyrir því að sjóðurinn áfrýjar niðurstöðu 
málskotsnefndar að um sé að ræða niðurstöðu sem hafi verulega áhrif á hagsmuni sjóðsins 
fjárhagslega.

12. ÖI bendir á að það sé stefna ríkisstjórnarinnar að takmarka verðtryggingu lengri lána og 
jafnvel afnema hana. ÖI telur því einkennilegt að frumvarpið gerir ráð fyrir því að 
meginreglan verði að námslán verði verðtryggð til 40 ára.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að taki stjórnvöld ákvörðun með sameiginlegum aðgerðum að 
draga úr vægi verðtryggingar þá  verði skoðað í framhaldi a f  því hvort breyta skuli frumvarpi um 
námslán og námsstyrki til samræmis við það (bandormur). Hafa ber jafnframt í huga hér að sjóðurinn 
fjármagnar sig með verðtryggðum lánum.

Erindi nr.1902. Umsögn Ríkisskattstjóra:
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1. Ríkisskattstjóri gerir athugasemd við 25. gr. laganna og telur ákvæðið veita sjóðnum fremur 
víðtæka heimild til upplýsingaöflunar. Ríkisskattstjóri bendir á að í núgildandi lögum, um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna, voru foreldrar iðulega ábyrgðarmenn og voru innheimtuaðilar 
fyrir hönd lánasjóðsins farnir að kalla eftir framtölum foreldra með vísan til þess að innheimta 
á námskuldum félli undir framkvæmd laganna. Þess vegna leggur Ríkisskattstjóri til að 
ákvæðið verði þrengt þannig að upplýsingaskylda hans sæti ákveðnum takmörkunum og varði 
eingöngu lántaka sjálfan eða í tengslum við veitingu námsaðstoðar en ekki til að mynda 
upplýsingar um tölfræði eða önnur atriði sem óviðkomandi eru áðurnefndum atriðum.

Viðbrögð ráðuneytis: Hér er ekki verið að breyta þeirri framkvæmd sem verið hefur heldur einungis 
verið að hnykkja á þessu í lagatexta. Ráðuneytið er því alfarið ósammála þessari athugasemd 
Ríkisskattstjóra. Sjóðurinn sækir ekki skattframtöl ábyrgðamanna. Hins vegar fæ r sjóðurinn sendar 
upplýsingar (rafrænt) um tekjur námsmanns á meðan á námi stendur (rafræn keyrsla) til að geta 
reiknað út lánsrétt námsmanns. Þá er nauðsynlegt fyrir sjóðinn að fá  sendar rafrænt frá  
Ríkisskattstjóra upplýsingar um tekjur lántaka til að geta reiknað út tekjutengda afborgun samkvæmt 
núgildandi lögum. Verði frumvarpið hins vegar að lögum þá  þ a r f  ekki þessa keyrslu fyrir ný námslán 
en að sjálfsögðu vegna innheimtu eldri lána. Þá hefur sjóðurinn óskað eftir leyfi frá  ábyrgðarmanni 
um að kalla eftir lánshæfismati Creditinfo. Fer sjóðurinn fram  á tryggingu á láni e f  lántaki er á 
vanskilaskrá Creditinfo. Sjóðurinn hefur ekki og mun ekki nota viðkvæmar tekjuupplýsingar frá  
skattinum til að vinna tölfræði um lánþega eða lántaka og birta. Mikilvægt er fyrir L ÍN  að fá  
tekjuupplýsingar rafrænt frá  Ríkisskattstjóra til að geta framfylgt lögum um Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna, bæði þau sem nú eru í gildi og þau sem liggja fyrir Alþingi.

2. Ríkisskattstjóri leggur til að lögum um staðgreiðslu verði breytt til samræmis við ákvæði 
frumvarpsins um að námsaðstoð sé undanþegin staðgreiðslu.

Viðbrögð ráðuneytis: Þessi athugasemd er að mati ráðuneytisins óþörf þar sem frumvarpið gerir ekki 
ráð fyrir að námsaðstoð í form i námsstyrkja sé undanþegin staðgreiðslu.

Erindi nr.1877. Umsögn Röskvu, samtaka félagshyggjufólks við Háskóla Íslands:

1. Röskva telur að frumvarpið feli í sér aukna greiðslubyrgði á barnafólk og þeirra sem eru verr 
settir fjárhagslega umfram þá sem eru vel settir.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að greining á áhrifum frumvarpsins á íslenska námsmenn 
leiðir í ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1.
Í  dæminu hér að neðan má sjá samanburð á greiðslubyrði námsmanns sem hefur notið fullrar 
framfærslu allt skólaárið í þriggja ára námi, útskrifast 27 ára gamall og hefur 400.000 krónur í 
heildartekjur á mánuði að lokinni útskrift. Ekki er gert ráð fyrir greiðslu skólagjalda. Birt eru dæmi 
eftir ólíkri fjölskyldusamsetningu. Annars vegar er borin saman mánaðarleg, fö st afborgun í því 
námsstyrkjakerfi sem lagt er til og hins vegar tekjutengd afborgun, 3,75%, a f  tekjum:
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Fjölskylduaðstæður námsmanns Námsstyrkjakerfi Námslánakerfi

Einstaklingur í foreldrahúsi 2.198 kr. 15.000 kr.

Einstaklingur 9.631 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð án barns 8.689 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð með 1 barn 10.678 kr. 15.000 kr.

Í  sambúð með 2 börn 12.458 kr. 15.000 kr.

Einstæður með 1 barn 9.841 kr. 15.000 kr.

Einstæður með 2 börn 5.234 kr. 15.000 kr.

2. Röskva leggst gegn afnámi tekjutengingar þar sem samtökin telja að hlutverk sjóðsins sé að 
gera námsmönnum mögulegt að stunda nám óháð efnahag og það eigi við um fjárhagsstöðu 
námsmanna í námi sem og laun þeirra í framtíðinni. Röskva leggur til að tekjutenging 
afborgana haldist áfram. Afnám tekjutengingarinnar getur valdið því að menntakerfið verði 
einsleitara þar sem námsmenn miði námsval sitt í auknum mæli við framtíðartekjur til þess að 
geta staðið undir afborgunum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið laganna sé að tryggja námsmönnum 
framfærslu á meðan á námi stendur óháð efnahag og jafnframt að tryggja að tekið sé mið a f  
fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á framfærsluviðmiði. M eð því að teknir verði upp 
beinir styrkir sem nýtist námsmönnum á námstíma er samhliða dregið úr niðurgreiðslu vaxta, þó að 
vextir verði áfram niðurgreiddir a f  ríkinu. Er þetta í auknu samræmi við það sem aðrir lánasjóðir á 
Norðurlöndunum gera. Þá er ráðuneytið ekki sammála því að menntun og þar með framboð 
menntunar verði einsleitara með nýju styrkjakerfi á Íslandi frekar en á hinum Norðurlöndunum þar 
sem svipað kerfi er við lýði og boðað er í nýju frumvarpi. Námsframboð á öðrum Norðurlöndum er 
síst minna en á Íslandi. Í  þessu sambandi er rétt að benda á að greiðslubyrði námslána fyrir mikinn 
meirihluta námsmanna mun lækka eða haldast óbreytt að útskrift lokinni.

3. Röskva telur að þær breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu skerði möguleika fólks að 
sækja nám erlendis.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur eðlilegt að þak  sé á námslánum. Þrátt fyrir þetta hafa 
námsmenn enn fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Rúmlega 99% námsmanna eru með 
námslán sem eru undir viðmiðunarmörkum og því telur ráðuneytið að um hæfilegt viðmið sé að ræða. 
Ráðuneytið er ósammála því að hámarkið komi til með að hafa áhrif á þá  sem stunda nám erlendis. 
Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðslna og greiðslubyrði 
né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.
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4. Röskva leggur til að vextir verði ekki hærri en 1% og að fast þak verði sett á þá. Ef skortur sé 
á fjármagni þá eigi ríkissjóður að leggja meira fé til lánasjóðsins.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ósammála þessu, enda myndi slíkt fela  í sér tvöfalt styrkjakerfi 
með verulega auknum tilkostnaði og mörgum a f  þeim ókostum sem fylgja núverandi 
námslánafyrirkomulagi.
Ráðuneytið bendir á að þrátt fyrir að vextir verði 2,5% í stað 1% þá  muni áfram vera um 
niðurgreidda vexti til námsmanna um að ræða. Sjóðurinn fjármagnar sig í dag á 2,94% vöxtum, sem 
eru í sögulegu lágmarki miðað við fjármögnum sjóðsins fram  til þessa. Alag sem sett er á lánin er til 
að standa undir væntum afföllum hans og óraunhæft annað en að svo sé. Kostnaður vegna 
breytinganna er áætlaður allt að 2,3 ma. kr. árlega. Að öðru leyti er vísað í svar við athugasemd 2.

5. Röskva leggur til að námsstyrk skv. 11.gr . frumvarpsins verði bundinn við félagslega stöðu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að markmið laganna að tryggja námsmönnum framfærslu á 
meðan á námi stendur óháð efnahag sé náð. Þá er jafnframt tryggt að tekið sé mið a f  
fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á framfærsluviðmiði. Bent skal á að námsmenn eiga 
eftir atvikum rétt á bótagreiðslum miðað við félagslegar aðstæður. Vísast nánar um þetta atriði til 
fylgiskjals 1. Hins vegar er það tryggt að jafnræði er með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja, 
auk þess sem framfærsluhlutfall er hækkað svo allir námsmenn geti notið fullrar framfærslu. Þannig 
er tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag.

6. Röskva gagnrýnir 21. gr. frumvarpsins og telur aðkomu einkafyrirtækja sem byggja á 
gróðasjónarmiðum geta grafið undan markmiðum sjóðsins í að veita námsmönnum hagstæð 
lán til þess að stunda nám óháð efnahag.

Viðbrögð ráðuneytis: Um er að ræða samskonar heimild og hefur verið í lögum um Lánasjóð 
íslenskra námsmanna allt frá  árinu 1961 og því er ekki um breytingu frá  fyrra fyrirkomulagi að ræða.

7. Röskva leggur til að endurgreiðsla námslána hefjist tveimur árum eftir námslok þar sem það 
myndi gefa greiðendum kleift að koma sér betur fyrir fjárhagslega áður en greiðslubyrgði 
námslána skelli á.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að ákvæði í frumvarpinu um heimild til að fresta allt að 
helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á 
íbúðarhúsnæði komi til móts við þessa athugasemd. Jafnframt er góðfúslega bent á að endurgreiðsla 
námslána hefst almennt séð fyrr  eftir námslok á hinum Norðurlöndunum.

8. Röskva gagnrýnir að námsmönnum sé boðið 40 ára verðtryggt lán þar sem þau séu verstu lán 
sem finnast að mati forystu ríkisstjórnarinnar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að taki stjórnvöld ákvörðun með sameiginlegum aðgerðum að 
draga úr vægi verðtryggingar þá  verði skoðað í framhaldi a f  því hvort breyta skuli frumvarpi til laga 
um námslán og námsstyrk til samræmis við það (bandormur). Hafa ber jafnframt í huga hér að 
sjóðurinn fjármagnar sig með verðtryggðum lánum.

9. Röskva leggur til að lánshæfar einingar verði að lágmarki 540 ECTS. Röskva telur óljóst hvað 
mikið af auknu fjármagni til RANNIS komi til doktorsnema. Röskva bendir á að umrætt 
aukna framlag sé um leiðréttingu á framlögum til rannsóknar að ræða.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS einingum eða 7 árum feli 
í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar takmarkanir á 
ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru takmarkanir á
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hámarki lánshæfra eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir námsmenn. Þannig 
er hámarks veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 120 ECTS- 
einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám sem 
námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS-eininga (8 
ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir 300 ECTS- 
einingum 5 ár. Þá er það að jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að hefja 
doktorsnám nema að námsmaður hafi fengið styrki til námsins.
Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar sem tiltölulega lítill hluti 
doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til þess að afla sér styrkja 
hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins opinbera. Aftur á móti leggur 
ráðuneytið til að komið verði til móts viðþetta sjónarmið með breytingum á frumvarpinu.

10. Röskva leggur til að endurorða 17. gr. frumvarpsins þannig að í stað nákvæms aldurs 67 komi 
almennur lífeyrisaldur.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að komið sé á móts við þetta sjónarmið þar sem miðað er við 
að námslán séu uppgreidd fyrir 67 ára aldur sem er sá aldur sem almennt er miðað við töku lífeyris í 
íslensku samfélagi.

11. Röskva leggur til að námsaðstoð verði greidd út mánaðarlega.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið skilur þau sjónarmið sem þarna liggja að baki. Hins vegar veitir 
sjóðurinn vaxtastyrki til námsmanna vegna kostnaðar við að fá  lán hjá banka þar til námslánin eru 
greidd út.

12. Röskva telur að samkvæmt ákvæði til bráðabirgða I þá fara allar umsóknir námslána sjálfkrafa 
inn í nýja kerfið. Röskva telur ekki boðlegt að þvinga þá nemendur sem hafa tekið lán í 
núverandi kerfi yfir í það kerfi sem er boðað verði það að lögum, gegn þeirra vilja. Þeir 
nemendur hafa líklegast hagað fjármálum sínum í samanburði við núverandi kerfi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur óhjákvæmilegt að gerð verði lagaskil varðandi útgáfu 
skuldabréfa í nýju og gömlu kerfi. Ekki er mögulegt að halda úti tveimur ólíkum námsaðstoðarkerfum í 
mörg ár bæði vegna þess að það yrði mjög flókið, fæ li í sér ólík réttindi fyrir námsmenn sem væru í 
námi á sama tíma, væri afar kostnaðarsamt o.fl.. Þá verður heim ildfyrir námsmenn að flytja eldri lán 
yfir í nýtt kerfi e f  þeir vilja en einnig er heimild til að fá  9% afslátt a f  aukainnborgunum inn á eldri lán 
til lækkunar á höfuðstól til að koma til móts við námsmenn sem væru í þessari aðstöðu.

13. Röskva styður ábendingu Stúdentaráðs um að þær námsleiðir sem veita M.s. gráðu eftir meira 
en 300 einingar fái lán og styrk allt námið.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki rétt að blanda saman fjölda ára í einstökum námsferlum 
við þann árafjölda sem greiddir verða styrkir.

14. Röskva styður ábendingu Stúdentaráðs um að í stað þess að veitt sé lán og/eða styrkur fyrir 30 
einingum á önn að námsstyrkur hvers námsmanns er veittur að hámarki í 45 mánuði óháð því 
hvort veittur sé fullur styrkur á hverju misseri eða hlutfallslegur. Röskva telur að hér sé vegið 
að þeim sem ekki taka fullt nám vegna veikinda eða annara undanþága sem þeir geta ekki 
komið í veg fyrir sjálfir.

Viðbrögð ráðuneytis: Í  úthlutunarreglum er heimild til að veita undanþága frá  fullri námsframvindu 
vegna veikinda eða annarra undanþága sem kemur til móts við þessa athugasemd.
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15. Röskva bendir á að samkvæmt 11. grein þá segir að námsstyrkur hvers námsmanns sé veittur 
að hámarki í 45 mánuði óháð því hvort veittur sé fullur styrkur á hverju misseri eða 
hlutfallslegur. Röskva telur að hér sé aftur vegið að þeim sem taka ekki fullt nám vegna 
veikinda eða annara undanþága sem þeir geta ekki komið í veg fyrir sjálfir. Röskva vill að 
hægt sé að veita slíkum námsmönnum námsstyrk í 54 mánuði.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að hér gæti ákveðins misskilnings sbr. svar ráðuneytis við 
athugasemd 14 hér að ofan.

Erindi nr.1923. Umsögn Sambands íslenskra námsmanna erlendis:

Sambandið telur til bóta innleiðingu námsstyrkjakerfis, frestun greiðslna vegna íbúðarkaupa og 100% 
framfærsla. Hins vegar sé einnig grafið undan rétti einstaklinga til að stunda nám án tillits til efnahags: 
gífurleg hækkun vaxta með engu hámarks vaxtaákvæði, jafngreiðslulán, hámark námsaðstoðar og 
fleira. Sambandið lýsir yfir vonbrigðum með að ekki hafi verið haft meira samstarf við 
námsmannahreyfingar og aðra hagsmunaaðila við vinnslu frumvarpsins, sem dæmi að engin fulltrúi 
námsmanna ætti sæti í nefndinni sem mennta- og menningarmálaráðherra skipaði 3. nóvember 2015 til 
að endurskoða lög um LIN. Þá hefði mátt greina betur, áhrif frumvarpsins á mismunandi hópa 
samfélagsins.

1. Athugasemd við 1. gr.: Sambandið telur ástæðu til að skoða hvort ekki megi fella námslán 
undir lög um neytendalán sem myndi leiða til betri málsmeðferðar og vernda rétt íslenskra 
námsmanna.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki þ ö r f á að bregðast við þessari athugasemd.

2. Athugasemd við 7. mgr. 2. gr.: Telja að fólk muni síður leita sér endurmenntunar og bæta við 
sig þekkingu, sérstaklega vísað til MBA og MPM náms.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að 
námsmenn séu í fullu  starfi samhliða námi og njóta þ ví launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki 
jafnmikil þ ö r f  á stuðningi ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur 
til Lánasjóðs íslenskra námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að 
halda.

3. Athugasemd við 3. tölul. 4. gr. og 2. mgr. 9. gr.: Telja ekki rök standa til mismununar skv. 
aldri þótt aldurstakmark tíðkist hjá öðrum Norðurlöndum. Réttur til náms án tillits til efnahags 
vegi þyngra en fjárhagsleg rök.

Viðbrögð ráðuneytis: Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um hámarksaldur 
vegna veitingar námsaðstoðar. Eins og fram  kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu 
eykst verulega sá styrkur sem fe lst í námsláni eftir því sem lántaki er eldri. Þar sem endurgreiðslur 
námslána hafa verið tekjutengdar og fa lla  niður við andlát er ljóst að námslán sem hafa verið veitt til 
einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og eru í raun nær hreinn styrkur. Þá 
ber að líta til þess að þjóðfélagslegur ábati a f  því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en 
e f  um yngri einstaklinga er að ræða. Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að takmarka veitingu 
námsaðstoðar frá  sjóðnum við 60 ára aldur. Í  athugasemdum með frumvarpinu má finna þá  
hæstaréttardóma sem voru kannaðir og a f  þeim má ráða að heimilt sé að takmarka námsaðstoð við 
tiltekinn hámarksaldur svo frem i sem málefnaleg sjónarmið standi þar að baki og aldurstakmörkunin 
komi fram  með skýrum hætti í settum lögum.
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4. Athugasemd við 5. tölul. 4. gr.: Telja ákvæðið afturvirkt gagnvart þeim sem hafa fengið 
afskriftir í núgildandi kerfi. Greina þurfi hverjir þetta eru og hversu margir. Ákvæðið bitni 
helst á lágtekjufólki sem fer gegn markmiði laganna um tækifæri til náms án tillits til 
efnahags.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki er um að ræða breytt fyrirkomulag. Ráðuneytið telur eðlilegt að sjóðurinn 
fari fram  á tryggingar séu lántakar sjóðsins á vanskilaskrá.

5. Athugasemd við 7. gr.: Sambandið virðist telja að réttur íslenskra ríkisborgara til að stunda 
nám utan EES verði takmarkaður.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur hér gæti ákveðins misskilnings. Ekki er verið að þrengja að 
réttindum íslenskra námsmanna til að stunda nám utan EES.

6. Athugasemd við 1. mgr. 9. gr.: Athugasemd er gerð við 420 eininga hámarkið sem muni bitna 
á doktorsnemum og læknanemum. Þótt slík takmörkun sé til staðar á öðrum Norðurlöndum þá 
séu doktorsstöður launaðar eða styrktar. Efins um að aukið fjármagn til RANNIS vegi upp á 
móti þessu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að námsaðstoð sem nemur 420 ECTS einingum eða sem nemur 
7 árum feli í sér sveigjanleika fyrir námsmenn einkum þar sem með nýjum lögum verða engar 
takmarkanir á ráðstöfun þessara eininga á milli námsstiga. Í  núgildandi úthlutunarreglum eru 
takmarkanir á hámarki lánshæfra eininga í hverju námsstigi sem þýðir minni sveigjanleika fyrir 
námsmenn. Þannig er hámarks veittra eininga í grunnnámi 180 ECTS-einingar fyrir hvern námsmann, 
120 ECTS-einingar í meistaranámi, 60 ECTS-einingar í doktorsnámi og 120 ECTS-einingar í nám 
sem námsmaður getur nýtt að eigin vali. Einungis Noregur lánar til fleiri eininga eða 480 ECTS- 
eininga (8 ár), í Danmörku og Svíþjóð er lánað fyrir 360 ECTS-einingum (6 ár), og í Finnlandi fyrir  
300 ECTS-einingum 5 ár. Þá er það að jafnaði þannig að námsmenn á Norðurlöndunum fá  ekki að 
hefja doktorsnám nema að námsmaður hafi fengið styrki til námsins.
Ráðuneytið telur að frumvarpið muni ekki hafa mikil áhrif á doktorsnám, þar sem tiltölulega lítill hluti 
doktorsnema þiggur námsaðstoð. Bent skal á að möguleikar doktorsnema til þess að afla sér styrkja 
hafa verið bættir á undanförnum árum með auknum fjárframlögum hins opinbera. Aftur á móti leggur 
ráðuneytið til að komið verði til móts við þetta sjónarmið með breytingum á frumvarpinu.

7. Athugasemd við 3. mgr. 10. gr.: Sambandið hefði viljað mánaðarlega greiðslu námsaðstoðar. 
Viðmiðunarvextir ættu að vera ákveðnir í frumvarpinu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið skilur þau sjónarmið sem þarna liggja að baki. Hins vegar veitir 
sjóðurinn vaxtastyrki til námsmanna vegna kostnaðar við að fá  lán hjá banka þar til námslánin eru 
greidd út.

8. Athugasemd við 11. gr.: Telja námsstyrkinn jákvæða breytingu en hafa áhyggjur af hækkun 
vaxta, jafngreiðslulánafyrirkomulaginu, íþyngjandi afborgunum o.fl. Breytingin komi sér best 
fyrir námsmenn sem búa í foreldrahúsum eða vinna samhliða námi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að greining á áhrifum frumvarpsins á námsmenn leiðir í 
ljós að greiðslubyrði mikils meirihluta námsmanna kemur til með að lækka vegna afnáms 
tekjutengingar og lægri skuldsetningar sem hlýst a f  útgreiðslu beinna styrkja. Við mat á áhrifum 
frumvarpsins er mikilvægt að hafa í huga að námsmenn eiga eftir atvikum rétt á bótagreiðslum frá  
hinu opinbera sem taka m.a. mið a f  fjölskylduaðstæðum. Hvað þetta atriði varðar vísast nánar til 
fylgiskjals 1. Breytingin kemur sér vel fyrir námsmenn úr öllum hópum eftir mismunandi 
fjölskyldusamsetningu. M eð greiðslu styrkja er verið að tryggja jafnræði milli allra námsmanna og 
hvetja til bættrar námsframvindu.
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9. Athugasemd við 2. málsl. 1. mgr. 12. gr.: Sambandið telur ekki þörf á að veita stjórn LIN 
heimild til að krefja lántaka um viðunandi tryggingu. Gerir athugasemdir við að ekki sé vísað 
til þeirra sjónarmiða sem eigi að ráða við mat stjórnar LIN. Skerði jafnrétti og brjóti gegn 1. 
gr.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendur á að hér er ekki um að ræða breytingar frá  núverandi 
fyrirkomulagi. Í  framkvæmd hefur LÍN  krafist ábyrgðamanna eða að námsmaður geri upp eldri 
vanskil sín við sjóðinn áður en ný námslán eru veitt.

10. Athugasemd við 2. mgr. 12. gr.: Sambandið telur ekki þörf á að setja hámarksfjárhæð 
námlána þar sem um jafngreiðslulán er að ræða. Bitni þungt á erlendum námsönnum sem hafa 
stundað Háskólabrú og síðan fimm ára háskólanám á Islandi. Einnig ef þeir þurfa að taka 
skólagjaldalán.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Þá er minna en helmingur námsmanna erlendis sem taka lán fyrir  
skólagjöldum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðsla og 
greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

11. Athugasemd við 3. og 4. mgr. 12. gr.: Skilja má sambandið þannig að það sé á móti því að 
sjóðnum sé heimilt að innheimta lántökugjald. Sambandið telur einnig óljóst hvernig eigi að 
mæta kostnaði af tveimur nýjum starfsmönnum hjá sjóðnum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að ekki er um að ræða breytingu frá  núgildandi 
fyrirkomulagi.

12. Athugasemd við niðurlag 1. mgr. 14. gr.: Sambandið leggst gegn því að heimilt verði að setja 
hámark á skólagjaldalán eftir námslöndum og námsgráðum.

Viðbrögð ráðuneytis: Hér er ekki um breytingu að ræða frá  núgildandi lögum. Hámark upphæða sem 
lánað er í skólagjöld er ákveðið í úthlunarreglum sjóðsins.

13. Athugasemd við niðurlag 15. gr.: Telja heimildina of rúma, væri t.d. hægt að innheimta slíka 
vexti þegar ekki er við lánþega að sakast.

Viðbrögð ráðuneytis: Hér er ekki um breytingu að ræða frá  núgildandi lögum.

14. Athugasemd við upphaf 1. mgr. 16. gr.: Vilja að námslán verði óverðtryggð, sérstaklega í 
ljósi þess að námsmenn nutu ekki skuldaleiðréttingarinnar og stefnt er að því að banna 
verðtryggð húsnæðislán.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að taki stjórnvöld ákvörðun með sameiginlegum aðgerðum að 
draga úr vægi verðtryggingar þá  verði skoðað í framhaldi a f  því hvort breyta skuli frumvarpi til laga 
um námslán og námsstyrki til samræmis við það (bandormur). Hafa ber jafnframt í huga hér að 
sjóðurinn fjármagnar sig með verðtryggðum lánum.

15. Athugasemd við 1. og 2. málsl. 2. mgr. 16. gr.: Vilja að viðbótarálagið verði afnumið úr 
frumvarpinu og vextir verði að hámarki 1%. Telja heimildina til þess að hækka vexti o f opna 
þar sem engin sérstaklega ákvörðuð prósenta af afföllum sé ákveðin í lögum. Vísa til skýrslu 
Summa máli sínu til stuðnings.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ósammála þessu, enda myndi slíkt fela  í sér tvöfalt styrkjakerfi 
með verulega auknum tilkostnaði og mörgum a f  þeim ókostum sem fylgja núverandi 
námslánafyrirkomulagi.
Ráðuneytið bendir á að þrátt fyrir að vextir verði 2,5% í stað 1% þá  muni áfram vera um 
niðurgreidda vexti til námsmanna um að ræða. Sjóðurinn fjármagnar sig í dag á 2,94% vöxtum, sem 
eru í sögulegu lágmarki miðað við fjármögnum sjóðsins fram  til þessa. Alag sem sett er á lánin er til 
að standa undir væntum afföllum hans og óraunhæft annað en að svo sé. Ekki er ástæða til að ætla að 
álagið taki tíðum eða miklum breytingum. Kostnaður vegna breytinganna er áætlaður allt að 2,3 ma. 
kr. árlega.

16. Athugasemd við 3. málsl. 2. mgr. 16. gr.: Iþyngjandi breyting sem eigi eftir að leiða til 
verulegs aukins kostnaðar fyrir námsmenn.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur rangt að ákvæðið muni leiða til verulegs aukins kostnaðar við 
námsmenn. Ráðuneytið bendir á að verið er að taka upp námsaðstoðarkerfi með beinum styrkjum á 
sama tíma og dregið er úr vaxtaniðurgreiðslu. E f  vextir reiknuðust ekki frá  útborgunardegi lána er 
ljóst að um aukna vaxtaniðurgreiðslu væri að ræða, sem myndi leiða til þess að endurskoða þyrfti 
upphæð beins námsstyrks. M eð ákvörðun um að taka upp námsstyrkjakerfi að fyrirmynd annarra 
Norrænna þjóða, þ.e. annars vegar með greiðslu styrkja og hins vegar námslána, telur ráðuneytið 
farsælla að stærri hluti sé í form i beinna styrkja sem nýtast á námstíma. M eð því að fresta  
vaxtaútreikningi myndast enn hærri styrkir eftir því sem námsmenn leggja í lengra nám, sem skapar 
ójafnræði á milli námsmanna.

17. Athugasemd við 1. málsl. 1. mgr. 17. gr.: Vantar alla greiningu á stöðu fólks eftir háskólanám 
með tilliti til atvinnumöguleika.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki tilefni til þess að gera sérstaka greiningu á 
atvinnumöguleikum háskólamenntaðra almennt í frumvarpi um námsaðstoð ríkisins. Aftur á móti er 
bent á greiningu á áhrifum frumvarpsins á námsmenn sem fylg ir með í greinargerð. Markmið laganna 
og hlutverk sjóðsins, að tryggja einstaklingum aðgang að námi óháð efnahag, á að vera óháð því 
ástandi sem ríkir á atvinnumarkaði hverju sinni.

18. Athugasemd við 2. mgr. og 1. málsl. 3. mgr. 17. gr.: Ákvæðið skerði rétt einstaklings til að 
stunda nám án tillits til efnahags þar sem þetta bitnar mest að fjölskyldufólki og námsmönnum 
sem sækja nám erlendis. Afborganir verði þyngri eftir því sem lánið og vextirnir verða hærri.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Þá er minna en helmingur námsmanna erlendis sem taka lán fyrir  
skólagjöldum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðsla og 
greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

19. Athugasemd við 2. mgr. 17. gr.: Greiðslubyrði verði þyngri þegar styttra er á milli þess að 
námi lýkur og einstaklingur verður 67 ára. Þetta muni sérstaklega hafa áhrif á námsmenn 
erlendis.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er sammála því að greiðslubyrði eykst eftir því sem námsmenn eru 
lengur í námi eða fara  seint í nám. Ekki er sjálfgefið að slíkt eigi sérstaklega við um námsmenn 
erlendis. Þá er gert ráð fyrir að ný lög hvetji til bættrar námsframvindu.
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20. Athugasemd við 2. mgr. 18. gr.: Afborgunartími lengist ekki um samsvarandi árafjölda svo 
frestaðar afborganir munu bætast ofan á höfuðstólinn sem leiðir til þess að greiðslubyrði 
lántakenda þyngist að liðnum 60 mánuðum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki þ ö r f á að svara þessari athugasemd að öðru leyti en að 
heimildin sé valkvæð, en ekki skyldubundin.

21. Athugasemd við 6. mgr. 21. gr.: Telur það geta aukið útgjöld LIN eða námsmanna að fela 
öðrum afgreiðslu sem LIN gæti séð sjálft um.

Viðbrögð ráðuneytis: Um er að ræða samskonar heimild og hefur verið í lögum um Lánasjóð 
íslenskra námsmanna allt frá  árinu 1961 og því er ekki um breytingu frá  fyrra fyrirkomulagi að ræða.

22. Athugasemd við 1. mgr. 30. gr.: Mótmælt að lántaki greiði af fleiri en einu námsláni á sama 
tíma. Skilja má sambandið þannig að þegar lántaki hefur fengið lán í tíð núgildandi laga ætti 
hann að fá frest til að byrja að borga af námslánum sínum skv. frumvarpinu. Vantar greiningu 
á áhrifum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur óhjákvæmilegt að gerð verði lagaskil varðandi útgáfu 
skuldabréfa í nýju og gömlu kerfi. Ekki er mögulegt að halda úti tveimur ólíkum námsaðstoðarkerfum í 
mörg ár bæði vegna þess að það yrði mjög flókið, fæ li í sér ólík réttindi fyrir námsmenn sem væru í 
námi á sama tíma, væri afar kostnaðrsamt o.fl.. Þá verður heimild fyrir námsmenn að flytja eldri lán 
yfir í nýtt kerfi e f  þeir vilja en einnig er heimild til að fá  9% afslátt a f  aukainnborgunum inn á eldri lán 
til lækkunar á höfuðstól til að koma til móts við námsmenn sem væru í þessari aðstöðu.

23. Athugasemd við 1. málsl. 1. mgr. 36. gr.: Stjórn SINE mótmælir því að skuldabréfum þeirra 
sem þegar hafa hafið nám sitt á grundvelli núgildandi laga verði lokað og opnuð verði ný 
skuldabréf samkvæmt frumvarpinu. Lánþegar hafa gert ráðstafanir á grundvelli núgildandi 
laga og er með öllu ótækt að þeirra högum verði stefnt í uppnám með íþyngjandi breytingum á 
námslánakerfinu áður en þeir hafi lokið námi sínu.

Viðbrögð ráðuneytis: Sjá svar við við athugasemd hér á undan. Ráðuneytið er ósammála því að um sé 
að ræða íþyngjandi breytingar, enda mun greiðslubyrði mikils meirihluta og heildarskuldsetning allra 
námsmanna lækka. Ríkið mun leggja til allt að 2,3 ma. kr. árlega til viðbótar við núgildandi 
fjárframlag til að hægt sé að bæta kjör námsmanna skv. frumvarpinu.

Erindi nr.1834. Sambands íslenskra sveitarfélaga:

Sambandið lýsir jákvæðri afstöðu til frumvarpsins. Sambandið reifar í stuttu mál í upphafi almennar 
áherslur sínar á sviði skóla- og velferðarþjónustu og gerir athugasemdir með hliðsjón af þeim:

1. Jöfnun vegna búsetu: Sambandið lítur svo á að í jöfnum tækifærum til náms, „án tillits til 
efnahags" sbr. 1. gr. frv., felist m.a. að horft sé til búsetu þegar kjör námsaðstoðar eru ákveðin. 
Sambandið bendir á að í athugasemdum með frumvarpinu komi fram að stefnt sé að því að 
færa fyrirkomulag námsaðstoðar nær því sem tíðkast á Norðurlöndunum.

Sambandið saknar þess að þar sé fjallað um endurgreiðslukjör sem sérstaklega eru ákveðin í þágu 
þeirra sem ljúka námi og vilja búa í heimabyggð eða leggja drög að starfsferli úti á landi. Sambandið 
bendir á norska kerfið sem fyrirmynd. Sambandið tekur undir með rektor Háskóla Islands, að 
endurgreiðslukerfið geti haft áhrif á sókn í einstakar námsgreinar.
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Sambandið telur að fara eigi sömu leið og í Noregi og veita eigi LIN heimild til að veita beina 
peningalega ívilnun með niðurfellingu/afskrift. Sambandið leggur til að heimildin væri hliðstæð þeirri 
sem er í 2. mgr. 18. gr. frumvarpsins og miða ætti við sömu skilyrði, að lántaki fresti allt að helmingi 
hverrar endurgreiðslu og að þetta gildi í 5 ár. Þessar heimildir myndu síðan spila þannig saman að ef 
lántaki flytur út á landsbyggðina og kaupir þar húsnæði þýði það að viðkomandi hefji fyrst 
endurgreiðslu námslána að liðnum fimm ár.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að með vísan til norska námslánakerfisins þá er 
framfærsluviðmið það sama innan Noregs fyrir námsmenn í námi. Jafnframt eru endurgreiðslur 
námslána miðaðar við hámarksfjölda 25 ár og að greiðslum sé lokið fyrir 65 ára aldur. Hins vegar fá  
þeir útskrifaðir námsmenn sem setjast að, eftir að námi lýkur, í nyrstu byggðum Noregs afslátt á 
námslánagreiðslum sínum í gegnum skattakerfið. Sé vilji stjórnvalda til að styrkja ákveðnar afskekktar 
byggðir út á landi út frá  byggðasjónarmiðum er ekkert því til fyrirstöðu en þá  að það verði gert í 
gegnum skattkerfið en ekki með lögum um námslán og námsstyrk. Þannig gefst stjórnvöldum aukinn 
sveigjanleiki til að breyta skilgreiningum á því hvaða byggðir á hverjum tíma eigi að fa lla  undir 
sértæk byggðasjónarmið og nýta skattkerfið til að laða fó lk  að.

2. Jöfnun vegna fjölskylduábyrgðar: Sambandið telur að upphæð námsstyrks ætti að hækka 
fyrir hvert barn námsmanns, eins og gert er í norska kerfinu.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki að þetta myndi endilega þjóna hagsmunum námsmanna 
þar sem styrkir til námsmanna með börn á framfæri sínu í Noregi eru mun lægri en þau 
framfærsluviðmið sem LÍN  notar við mat á framfærslukostnaði vegna barna á Íslandi t.d. hvað varðar 
framfærsluviðmið vegna húsnæðiskostnaðar. Jafnframt skal bent á að komið er til móts við námsmenn 
með börn á framfæri í gegnum önnur bótakerfi hins opinbera. Vísast nánar um þetta atriði til 
fylgiskjals 1.

3. Stuðningur við nýliðun og uppbyggingu nýrra greina sem starfsmenntun þarf til:
Sambandið telur að horfa eigi til Noregs þar sem útskrifaðir kennarar á tilteknum sviðum geti 
sótt um niðurfellingu á námslánaskuld upp að vissu marki. Þá muni tillögur frumvarpsins hafa 
í för með sér þyngri greiðslubyrði fyrir þá sem þurfa að taka lán og í hlutfalli við námstíma. 
Samspil milli lengingar kennaranáms og þessarar endurgreiðslubyrði mun fyrirsjáanlega geta 
haft neikvæð áhrif á nýliðun og kallað á stærri og útgjaldafrekari mótvægisaðgerðir af öðrum 
toga.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið vísar í svar við lið hér að framan að eðlilegast sé að nota skattkerfið 
til að hvetja til náms á ákveðnum sviðum allt eftir þörfum þjóðfélags á hverjum tíma í stað þess að 
blanda því inn í úthlutunarreglur L ÍN  og reglur um endurgreiðslur námslána. Þó er ekki útilokað að 
sérstakir styrkir til ákveðinna námsgreina séu teknir upp í úthlutunarreglur, þó að slíkt dragi úr 
jafnræði við útdeilingu styrkja sem er í andstöðu við þá meginhugmynd að námsmenn skuli eiga rétt á 
jöfnum styrkjum.

4. Fækkun grárra svæða: þar sem ábyrgðarskil eru óskýr milli opinberra aðila en það bitni á 
notendum þjónustunnar. Leitast eigi við að skerpa á ábyrgð opinberra aðila sem fara með 
framkvæmd laganna. Dæmi séu um að LIN hafi skilgreint sig frá því að taka eðlilegt tillit til 
félagslegra aðstæðna umsækjenda og skilgreiningar í úthlutunarreglum sjóðsins hafi verið 
þrengdar af fjárhagslegum ástæðum. Skilja má umsögn sambandsins þannig að í slíkum 
tilvikum sé þrýst á aukna aðstoð af hálfu sveitarfélaga. Það gangi gegn heildarskipun 
opinberra fjármála að ríkisaðili velti útgjöldum yfir á sveitarfélög með því að þrengja 
skilgreiningu á hlutverki sínu.

Sambandið óskar eftir því að farið verði í gegnum ákvæði fyrirliggjandi frumvarps út frá þessu 
sjónarhorni. Athygli er vakin á 5. tölul. 4. gr. frumvarpsins þar sem námsaðstoð (þ.m.t. námsstyrkur)
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er háð því að viðkomandi sé ekki í vanskilum við LIN og að ekki hafi þurft að afskrifa lán gagnvart 
viðkomandi. Verði þessu ákvæði framfylgt strangt gæti það stangast á við markmið laganna um að 
tryggja tækifæri til náms „án tillits til efnahags". Sama gildir um nám sem er skipulagt með vinnu, sbr.
7. mgr. 2. gr. Ströng skilgreining í því efni gæti reynst tvíbent gagnvart markmiði laganna sbr. einnig 
takmörkun námsaðstoðar ef nám er launað, sbr. 3. mgr. 9. gr.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ósammála því að sjóðurinn skilgreini sig frá  því að taka tilliti til 
félagslegra aðstæðna námsmanna og með því ý tt kostnaði yfir á sveitarfélögin. Þvert á móti hefur í 
úthlutunarreglum s.l. ára verið tekið tillit til aukinnar framfærsluþarfar einstæðra foreldra hvað 
varðar húsnæðiskostnað o.s.frv.
Ráðuneytið telur eðlilegt að sjóðurinn veiti ekki námslán til þeirra sem hefur þurft að afskrifa hjá 
áður. Er það í fullu samræmi við almennar reglur og þæ r reglur sem gilda á Norðurlöndunum. 
Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrst og frem st að tryggja aðgang að 
námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að námsmenn séu í fullu starfi 
samhliða námi og njóta því launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki jafnmikil þ ö r f á stuðningi 
ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur til Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að halda.

5. Lagaframkvæmd: Frumvarpið gerir ráð fyrir að fjallað verði um framkvæmd laganna í 
þremur mismunandi fyrirmælum: reglugerð, úthlutunarreglum og nánari reglum (þ.e. 
starfsreglum stjórnar). Æskilegt er að skýrt verði nánar við þinglega meðferð málsins hvernig 
þessi fyrirmæli vinna saman, sérstaklega hvað varðar heimildir stjórnar LIN í eigin 
starfsreglum. Einnig væri rétt að fram kæmi í 1. gr. frumvarpsins að markmiði laganna verði 
náð með því að LIN veiti námsaðstoð í formi námsstyrkja og námslána. Þannig sé tekið af 
skarið um að úthlutunarreglur og starfsreglur stjórnar LIN sæki stoð til laganna og sé ætlað að 
ná markmiði þeirra.

Eitt af því sem þar mun reyna á er hvernig úthlutunarreglur mæla fyrir um að framfærslulán taki mið 
af framfærsluþörf meðan á námi stendur sbr. 13. gr. frumvarpsins. Með vísan til fyrrgreindra 
sjónarmiða um jöfnun vegna búsetu er áríðandi að LIN vegi framfærsluþörf með tilliti til aðstöðu 
þeirra námsmanna sem koma lengra að innanlands og fá ekki úthlutað námsmannaíbúð. Þróuð hafa 
verið framfærslu- eða neysluviðmið sem endurspegla mismunandi stöðu á leigumarkaði eftir svæðum. 
Eðlilegt má telja að LIN hafi slík viðmið til hliðsjónar við framkvæmd væntanlegra laga.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að úthlutunarreglur, lög og starfsreglur stjórnar vinni saman 
og stangist ekki á. Úthlutunarreglur sjóðsins fyrir hvert skólaár byggjast á lögum um LÍN  og eru 
lagðar fyrir ráðherra til samþykktar fyrir 1. apríl ár hvert.
Meginmarkmið laganna er að tryggja námsmönnum aðgang að námi óháð efnahag. Við útreikning á 
framfærsluviðmiði er tekið mið a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna, auk þess sem námsmenn hafa eftir 
atvikum rétt úr öðrum bótakerfum ríkisins, s.s. barnabætur. Vísast nánar um það til fylgiskjals 1. Auk  
þess er tryggt að jafnræði er með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja og möguleika á 
námslánum og að þannig sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, enda er öllum sem 
vilja tryggð fu ll framfærsla.
Hvað varðar námsmenn utan a f  landi þá  hefur frumvarpið jákvæð áhrif í fö r  með sér fyrir þá. Vísast 
nánar um það til fylgiskjals 2.

Erindi nr.1898. Umsögn Samtaka atvinnulífsins:

Samtökin vekja athygli á eftirfarandi atriðum sem horfa til mikilla framfara:

• Með beinum styrkgreiðslum (65.00 krónur á mánuði í hámark 45 mánuði) er stuðningur 
ríkisins til námslána/námsaðstoðar gerður sýnilegur. Samkvæmt gildandi lögum niðurgreiðir 
ríkið vaxtakjör námslána og fær fólk takmarkaða tilfinningu fyrir því hvaða raunverulegur 
stuðningur ríkisins felst í námslánum hvers einstaklings.
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• Hvati er fyrir nemendur til að ljúka námi hraðar en áður.
• Hvati er fyrir nemendur að vanda vel námsval og kynna sér möguleika sem standa nemendum 

til boða að námi loknu. Getur stuðlað að þjóðhaglegum sparnaði.
• Námslánakerfið er fært í átt að því sem er á Norðurlöndunum og er því samanburðarhæfara en 

áður. Þar hefur náðst ágæt sátt um kerfi sem nýtist skólum, nemum og atvinnulífi.
• Þýðingarmikið er að nýtt fyrirkomulag námsaðstoðar byggi betur undir iðn- og tækninám og 

mikilvægt er að horft sé til langvarandi vöntunar á fólki með slíkan bakgrunn.
• Hámark námsstyrks að 15 milljónum króna kann að hafa áhrif á þá sem hyggjast stunda nám í 

útlöndum. Jafnframt er mikilvægt að ekki séu hindranir fyrir nemendur að sækja 
framhaldsnám við erlenda háskóla sem eru framúrskarandi á sínu sviði. Möguleiki til 
sérhæfingar í námi er mikilvægur, eykur fjölbreytni í atvinnulífi og getur ýtt undir nýsköpun í 
tengslum við háskóla og atvinnulíf eins og dæmin sanna.

• Endurgreiðsla námslána breytist með frumvarpinu til samræmis við það sem gerist á 
Norðurlöndum. Samhliða því er mikilvægt að hafa í huga grundvallarhlutverk LIN um jöfn 
tækifæri til náms óháð búsetu eða félagslegum þáttum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur líkur að því að beinar styrkgreiðslur til námsmanna í iðn- og 
verknámi skapi sterkan fjárhagslegan hvata fyrir þá  sem sýna slíku námi áhuga að láta slag standa. 
Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. þegar tekið hefur verið 
tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn fu llt tækifæri á að afla 
sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán sem eru undir 
viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til endurgreiðsla 
og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

Samtökin vilja einnig koma á framfæri:

• Samtök atvinnulífsins hafa bent á undirfjármögnun háskóla á Islandi í samanburði við önnur 
lönd. Jafnframt hafa samtökin hvatt til ákveðinna breytingar á háskólakerfinu sem auka á 
skilvirkni og gegnsæi þess. Þetta frumvarp er mikilvægur hlekkur í slíkum breytingum.

• I heildina eru breytingar þær sem boðaðar eru á LIN, námslánum og námstyrkjum til bóta fyrir 
íslenskt menntakerfi. Samtök atvinnulífsins mæla því með að frumvarpið verði afgreitt eftir 
málefnalega umfjöllun Alþingis.

Erindi nr.1899. Umsögn Samtaka iðnaðarins:

Samtökin fagna fyrirliggjandi frumvarpi og að með því sé stefnt að því að nám sé klára á styttri tíma, 
til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Námstyrkur til allra sé framfaraskref sem eykur líkur á betri 
námsárangri og skili öflugum námsmönnum fyrr úr námi.

1. Samtök iðnaðarins hafa talað fyrir mikilvægi þess að efla iðn- og verknám. 
Grundvallarforsenda þess er að slíkt nám sé styrkhæft og telja samtökin mikilvægt að 
skýrt sé kveðið á um það í lögunum hvaða forsendur liggja til grundvallar námsaðstoð 
í slíkum tilvikum. Samtök iðnaðarins óska því eftir nánari upplýsingum og skýringum 
varðandi túlkun á 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins, m.a. hvort meistaranám í iðngreinum, 
sem kennt er í framhaldsskólum, yrði óstyrkhæft vegna sambærilegs háskólanáms sem 
kann að vera í boði og hvaða skilyrði yrðu fyrir úthlutun til nemenda sem stunda nám 
sem leiðir til starfsréttindaprófs.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki er verið að gera breytingu á þessu ákvæði núgildandi laga.

2. Samtökin hafa áhyggjur af nýju þaki námslána og styttum lánstíma sem að mati 
samtakanna gæti dregið úr hvata nemenda til að leggja í langt og kostnaðarsamt 
sérfræðinám. Námslána og -styrkja kerfin verða að styðja við aukna sérhæfingu og
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menntun enda er það mikilvægt fyrir áframhaldandi þróun íslensks atvinnulífs að 
nemendur geti sótt slíkt sérfræðinám í skólum hér á landi og erlendis. Samtök 
iðnaðarins leggja til að skoðuð verði sérstaklega úrræði vegna þessa hóps námsmanna 
svo umrædd sérhæfing sé tryggð og nauðsynlegri fjölbreytni námsleiða sé viðhaldið.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til 
endurgreiðsla og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda.

Erindi nr.1861. Umsögn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra:

Samtökin gera athugasemd við áhrif frumvarpsins á líklega búsetu námsmanna eftir að námi líkur og 
námsmanna utan af landi. Samtökin telja að misrétti til náms geti skýrt hluta fólksfækkunar á 
landsbyggðinni. Samtökin benda á að á Norðurlöndunum fari upphæð styrkja eftir aðstæðum 
námsmanns. I Noregi stendur nemendum til boða að fá allt að 40% láns fellt niður en eitt skilyrða þess 
er að námsmaður hafi ekki búið í foreldrahúsum. I Danmörku eru styrkir misháir eftir aðstæðum 
námsmanns m.a. eftir því hvort námsmaður búi í foreldrahúsum eða ekki. Sömu sögu er að segja frá 
Finnlandi en þar geta tekjur foreldra og fleiri þættir haft áhrif á styrkfjárhæðir. I Svíþjóð fara styrkir 
sömuleiðis að hluta til eftir aðstæðum námsmanna. Það er því ekki í anda norrænu fyrirmyndarinnar að 
námsmenn fái sama styrk óháð þörf.

I markmiðinu eins og það er orðað hlýtur að felst að ekki eigi allir rétt á sama stuðningi heldur skuli 
litið til félagslegrar stöðu námsmanna og þeir styrktir í samræmi við félagslega stöðu sína. Einnig 
hlýtur að felast í markmiðinu að námsmenn komi ekki mis skuldugir úr námi eftir því hver félagsleg 
staða þeirra var þegar þeir hófu nám, t.a.m. búseta og möguleikinn að stunda nám í heimabyggð.

Nú búa nemendur af Norðurlandi vestra nánast undantekningarlaust við þær aðstæður að þurfa að 
flytjast búferlum vilji þeir stunda háskólanám. Það er að vísu hægt að taka allt nám frá Háskólanum á 
Bifröst í fjarnámi, fáeinar greinar í Háskólann á Akureyri og enn færri við Háskóla Islands. 
Námsmenn geta auðvitað skráð sig í erlenda háskóla og stundað fjarnám frá heimili sínu. I því felst 
hinsvegar ekki það jafnrétti sem ætlast verður til að sé við lýði á Islandi.

Stjórn SSNV leggur til að þeir fjármunir sem ætlunin er að greiða til námsmanna sem hafa ekki þörf 
fyrir opinberan stuðning verði frekar nýttir til að styðja þá námsmenn sem á því þurfa að halda s.s. 
námsmenn sem ekki eiga þess kost að stunda það nám sem hugur þeirra stendur til í heimabyggð en 
jafnframt að hluti þeirra fjármuna sem virðast vera tiltækir til ráðstöfunar til fólks sem þarf ekki á 
þeim að halda verði nýttir til að stórefla það námsframboð sem HI og aðrir ríkisháskólar bjóða uppá í 
fjarnámi svo að nemendur allstaðar að af landinu sitji raunverulega við sama borð og þeir sem búa 
næst þessum háskólum og styðji þar með markmið frumvarpsins um að allir skuli hafa tækifæri til 
náms án tillits til efnahags. (Fjallað er um fjarnám í hálöndum Skotlands til samanburðar).

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur frumvarpið ekki fela  í sér mismunun með neinum hætti. 
Markmið laganna um að tryggja námsmönnum framfærslu á meðan á námi stendur óháð efnahag er 
náð, enda verður öllum námsmönnum nú tryggð fu ll framfærsla. Þá er jafnframt tryggt að tekið sé mið 
a f  fjölskylduaðstæðum námsmanna við útreikning á framfærsluviðmiði, auk þess sem námsmenn hafa 
eftir atvikum rétt úr öðrum bótakerfum ríkisins, s.s. barnabætur. Vísast nánar um þetta atriði til 
fylgiskjals 1. Hins vegar er það tryggt að jafnræði er með námsmönnum hvað varðar greiðslu styrkja 
og möguleika á námslánum og að þannig sé tryggt að námsmenn geti stundað nám óháð efnahag, 
enda er öllum sem vilja tryggð fu ll framfærsla. Bent skal á dæmi um áhrif frumvarpsins á nemendur 
utan a f  landi ífylgiskjali 2.
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Erindi nr.1999. Umsögn Signýjar Sigurðardóttur:

Umsögnin snýst að mestu leyti um kvörtun yfir málsmeðferð hjá LIN og alþingismenn beðnir um að 
bæta það með hinum nýju lögum. Telur að með setningunni: „Lánasjóði íslenskra námsmanna er 
heimilt að útfæra nánar í úthlutunarreglum“ sé LIN fært einhliða vald til að ákvarða þær meginreglur 
sem gilda á sviðinu. Skilja má athugasemdina svo að heimildir LIN skv. lögunum séu of opnar.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið leggur til að Alþingi bendir umsagnaraðila að leita til 
Umboðsmanns Alþingis með erindi sitt.

Erindi nr.1924. Umsögn Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík:

Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík (hér eftir stúdentafélagið) telur það mikinn kost fyrir námsmenn 
á Islandi að taka upp styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd. Þannig gætu íslenskir námsmenn fengið 
stuðning frá ríkinu til þess að stunda námið sitt, auk þess sem sumir gætu sleppt því að skuldbinda sig 
til lántöku á meðan háskólanámi stendur. Með slíku fyrirkomulagi dreifist fjárstuðningur íslenska 
ríkisins betur á milli námsmanna og ekki þarf að taka lán til þess að eiga rétt á slíkum stuðning, eins 
og er í núverandi fyrirkomulagi lánasjóðsins.

Stúdentafélagið gerir eftirfarandi athugasemdir:

1. Gerir athugasemd við 7. mgr. 2. gr. frumvarpsins um að nám sem er skipulagt samhliða vinnu 
sé ekki aðstoðarhæft hjá sjóðnum en skv. núgildandi lögum geti slíkir nemendur fengið lán 
fyrir skólagjöldum en ekki framfærslunni.

I HR séu tvær námsleiðir skipulagðar sérstaklega sem nám samhliða vinnu, master o f business 
administration (MBA) og master o f project management (M PM). Yfirleitt um helmingur nemenda í 
umræddu námi taka skólagjaldalán en skólaárið 2014-2015 voru 100 nemendur í HR sem lántakar að 
skólagjaldaláni fyrir slíku námi samkvæmt upplýsingum frá LIN. Skólagjöld í MPM námi eru
3.465.000 kr. og skólagjöld í MBA námi eru 3.980.000 kr. Samkvæmt athugasemdum í greinargerð 
eru rökin með breytingunum breytingum meðal annars að það hafi verið fjölgun á undan förnum árum 
í hópi skóla og námskeiða sem sett eru fram á þennan hátt og því megi gera ráð fyrir því að aðsókn í 
slík skólagjaldalán eigi áfram eftir að aukast, frekar en ekki. Stúdentafélagið telur rökstuðninginn 
léttvægan. Aukin aðsókn í nám sé jákvæð, námsleiðirnar séu líklega til að gera fólk hæfara, auki 
þjóðhagslega hagkvæmni, og stuðli að auknum lífsgæðum fólks. Sambærilegt nám erlendis er dýrara 
svo LIN myndi þurfa að lána hærri upphæð. Þar sem námið sé að mestu fjármagnað af nemendum 
gætu námsleiðirnar lagst af en HR er eini skólinn sem býður upp á sérhæft nám í verkefnastjórnun. 
Einnig gætu námsleiðunum verið breytt í fullt nám en nemendur ættu þá rétt á skólagjaldaláni og 
framfærsluláni sem myndi auka heildarútgjöld LIN.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að markmið með námsaðstoð ríkisins er fyrs t og frem st að 
tryggja aðgang að námi óháð efnahag. Í  þeim tilfellum þar sem er beinlínis gert ráð fyrir að 
námsmenn séu í fullu  starfi samhliða námi og njóta þ ví launagreiðslna er eðli máls samkvæmt ekki 
jafnmikil þ ö r f  á stuðningi ríkisins. M eð því er hægt að forgangsraða þeim fjármunum sem ríkið leggur 
til Lánasjóðs íslenskra námsmanna til þeirra sem eru líklegri til að þurfa á námsaðstoð ríkisins að 
halda.

Samkvæmt athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins kemur einnig fram að markmið sjóðsins hafi verið 
frá upphafi að lána fólki í fullu námi fyrir framfærslu og eftir atvikum fyrir skólagjöldum og að það sé 
því ekki í samræmi við þá meginhugsun að veita skólagjaldalán til einstaklinga sem eru í fullri vinnu 
og ætla að auka við menntun sína í því skyni að auka tekjumöguleika. Stúdentafélagið telur að hafa 
verði í huga að markmið laganna sé að tryggja tækifæri til náms án tillit til efnahags. Ekki sé hægt að
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fullyrða að þeir sem fara í nám sem er skipulagt samhliða vinnu séu í fullri vinnu eða í vinnu yfir 
höfuð. Þó að slíkir nemendur séu yfirleitt virkir á vinnumarkaði eru þeir líklegir til að hafa 
fjárhagslegar skuldbindingar og eiga erfitt með að fara í nám sem ekki væri aðstoðarhæft. Ekki hafa 
allir aðgang að stuðningi annars staðar frá til þess að fjármagna nám sitt. Óraunhæft er að almennur 
lánamarkaður taki við þessum einstaklingum, sérstaklega þeim sem er jafnvel án atvinnu. Oft fari 
einstaklingar í nám þegar þeir missa vinnuna tímabundið. Einstaklingur sem missir atvinnu 
tímabundið og hefur bæði áhuga og vilja til þess að stunda fullt nám sem er skipulagt samhliða vinnu á 
ekki rétt á atvinnuleysisbótum samkvæmt lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar e f hann 
hyggst stunda fullt nám sem er 30 ECTS-einingar. Þótt hann eigi rétt á atvinnuleysisbótum ef stundar 
nám að hámarki 10 ECTS-einingar á námsönn, sbr. 2. mgr. 52. gr. laga nr. 54/2006 um 
atvinnuleysistryggingar eða með heimild frá Vinnumálastofnun ef nám er að hámarki 20 ECTS- 
eininga á námsönn, sbr. 3. mgr. sömu greinar. Fjárhagur fólks muni því skipta máli eftir breytingarnar 
á skólagjaldalánum, aðeins efnaðir eða þeir sem fá nám kostað af vinnustað sæki í MPM og MBA nám 
en stór hluti nemenda kostar nú námið með skólagjaldalánum frá LIN.

Viðbrögð ráðuneytis: Vísað er til svars við athugasemd 1 hér að ofan.

2. Athugasemd við 1. mgr. 9. gr. um hámark námsaðstoðar: Stúdentafélagið fagnar 
breytingunum sem lagðar eru til í 9. gr. sem fela í sér þann kost að nemendur hafa svigrúm við 
ráðstöfun eininga á milli námsstiga og að nýting eininga á milli námsstiga sé ekki takmörkuð 
eins og í núverandi kerfi. Stúdentafélagið gerir aftur á móti athugasemd við lækkun lánshæfra 
einingar. Ekki sé svigrúm til þess að taka tillit til einstakra námsgreina eða annarra atvika og 
hækka fjöldann í úthlutunarreglum. Orðalagið gefur hins vegar til kynna að það sé hægt að 
lækka fjölda lánshæfra eininga enda segir í 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins „Námsaðstoð er veitt 
að hámarki til 420 ECTS-eininga". SFHR leggur til að orðalagið sé endurskoðað.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að ákvæðið þarfnist ekki frekari skýringa. Allir námsmenn 
munu samkvæmtfrumvarpinu geta notið námsaðstoðar fyrir allt að 420 ECTS einingum.

3. Athugasemd við 3. mgr. 9. gr. um heimild fyrir takmörkun námsaðstoðar í úthlutunarreglum 
e f nám er launað.

Stúdentafélagið telur ákvæðið mjög opið. Starfsnám nemenda við HR er oftast ólaunað en ef 
atvinnurekendum verði gert heimilt að greiða laun og LIN ákveður að takmarka námsaðstoð þá 
geti aðsókn í starfsnám minnkað. Nemendur sem fara í starfsnám eigi í hættu að tapa fjárhæð 
námsaðstoðar sem nemur einingafjölda starfsnáms. Stúdentafélagið leggur til að styrkurinn lækki 
ekki heldur eingöngu upphæð framfærslulána.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur hér um misskilning að ræða. Námsstyrkur skerðist ekki vegna 
tekna. Hins vegar skerðast námslán e f  tekjur námsmanns fara  umfram kr. 930.000 (frítekjumark), 
miðað við núgildandi úthlutunarreglur sjóðsins.

4. Athugasemd við 2. mgr. 11. gr. um námsstyrk: SFHR bendir á að það þurfi að vera ljóst hvort 
að nemendur geti sótt um styrkinn aftur í tímann og ef svo er hversu langt aftur í tímann. 
Annars vegar hvort nemendur sem ljúka grunnnámi á réttum tíma geti sótt afturvirkt um lán 
fyrir þessi þrjú ár. Á hinn bóginn hvort nemandi sem gleymir að sækja um styrk fyrir haustönn 
geti sótt afturvirkt um styrkinn.

Viðbrögð ráðuneytis: Ekki verður unnt að sækja um greiðslu námsstyrkja afturvirkt.

5. Athugasemd við 4. mgr. 11. gr.: Stúdentafélagið telur fyrirkomulagið mynda hvata til þess að 
skila fullum námsárangri á missiri og ljúka þar með námi á tilsettum tíma. Hins vegar geta
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verið ýmsar ástæður fyrir því að fólk hafi ekki tök á fara í fullt nám á hverri önn: sumir eiga 
erfitt með að læra og taka færri einingar, algengt sé að konur fresti eða minnki nám ef þær 
eignast barn meðan á því stendur. Fullur styrkur upp á 65.000 kr. á mánuði m iðar við fulla 
námsfram vindu sem er skv. úthlutunarreglunum 2015-2016 30 ECTS-einingar og lágmarks- 
námsframvinda samkvæmt reglunum eru 22 ECTS-einingar. Styrkurinn lækkar í réttu hlutfalli 
við námsárangur frá fullri námsframvindu að lágmarks námsframvindu, sem þýðir að ljúki 
námsmaður einingum undir 22 ECTS-einingum á hann ekki rétt á styrk. Ljúki námsmaður 
ávallt 22 einingum á missiri tekur það hann fjögur ár að ljúka bakkalárgráðu sem þýðir að 
hann gæti notið námsstyrks í eitt ár til að taka meistaragráðu. Nemandi sem klárar nám á 
fjórum árum, með 22 ECTS-einingar í sjö annir og 30 í eina, missir af 546.000 kr. í styrk. 
Nemandi sem klárar 24 einingar á haustönn en 36 einingar á vorönn tapar 58.500 kr. af 
styrknum. Réttindi ákveðins hóps sé skertur með þessu.

Viðbrögð ráðuneytis: Bent er á að frumvarpið felur ekki í sér breytingar frá  núgildandi fyrirkomulagi 
hvað þessa þætti varðar. Úthlutunarreglur sjóðsins taka á þeim þáttum sem hér um ræðir hvað varðar 
lánshæfar einingar þ.e. undanþága vegna fæðingu barns, veikinda, örorku, lestrarörðugleika o.s.frv.

6. Athugasemd við 12. og 14. gr.: Stúdentafélagið veltir fyrir sér hvort ákvæði um 
hámarksfjárhæð sé óþarft. Stúdentafélagið leggur til að skólagjaldalán sé ekki takmarkað við 
ákveðna fjárhæð heldur hafi einstaklingur val um hvernig hann ráðstafar láni upp að 15. 
milljónum króna, sbr. 2. mgr. 15. gr. frumvarpsins. Einnig er gerð athugasemd við að 
hámarksfjárhæðin sé ekki vísitölutengd.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er ósammála þessu og telur ekki rétt að gera breytingu á þeim  
tillögum sem boðaðar eru með frumvarpinu. Bent skal á að meira en 99% námsmanna fa lla  undir það 
hámarksviðmið sem lagt er til. Hvað varðar vísitölutengingu, þá  skal bent á að styrkhluti 
námsaðstoðar er vísitölutengdur.

7. Athugasemd við 16. gr. um lánakjör: Orðalag ákvæðisins er opið og stjórninni í raun veitt 
heimild til þess að hækka vextina, svo lengi sem vísað er í afföll sjóðsins, án þess að það sé 
þak á hæstu mögulegu hækkun vaxta líkt og er í núgildandi lögum nr. 21/1992 þar sem segir í
5. mgr. 7. gr. Ef stjórnin hefur heimild til þess að hækka vextina án þess að það sé sett hámark 
getur verið það leitt til þess að lánakjör sjóðsins verði ekki „töluvert hagstæðari en lánakjör 
sem almennt bjóðast á lánamarkaði til einstaklinga" líkt og segir í athugasemdum við 16. gr. 
frum varpsins. SFHR leggur því til að halda í núgildandi lög nr. 21/1992 svo að heildarvextir 
lánanna geta ekki verið hærri en 3%.

Viðbrögð ráðuneytis: Um er að ræða sérstaka heimild til handa LÍN  til þess að leggja á álag við 
útlánavexti sjóðsins. Ráðuneytið telur að heimildin sé vel afmörkuð og krefjist þess að stjórn L ÍN  geti 
rökstutt álag hverju sinni. Ekki er ástæða til að ætla að breytingar á vaxtaálagi verði tíðar eða miklar. 
Ráðuneytið telur nauðsynlegt að þetta ákvæði sé inni til þess að sjóðurinn verði rekinn með 
sjálfbærum hætti.

8. Athugasemd við 27. gr. um staðgreiðslu og félagsgjöld: Markmiðið með styrknum er m.a. að 
hvetja nemendur til að ljúka námi á réttum tíma. Beini styrkurinn á að vera jafnari og óháður 
skuldsetningu og getur heildarstyrkur numið 2.925.000 kr. miðað við fulla námsframvindu. 
SFHR vill vekja athygli á því að það dregur verulega úr gildi námsstyrksins þegar námsmenn 
þurfa að greiða hluta af styrknum frá ríkinu, aftur til ríkisins, í formi tekjuskatta. Skattfrjáls 
styrkur væri enn meiri hvati fyrir nemendur til þess að ljúka fullri námsframvindu á hverju 
misseri og ljúka þar með náminu á réttum tíma. I þessu sam hengi má benda á að nemendur 
sem hafa verið að vinna með námi geta unnið minna eða ekkert og fengið styrkinn frá ríkinu.
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Viðbrögð ráðuneytis: Markmið laganna er meðal annars að hvetja til bættrar námsframvindu. Mikil 
vinna samhliða námi kann að hafa neikvæð áhrif á námsframvindu, enda er gert ráð fyrir að 
nemendur geti fengið fu lla  framfærslu meðan á námi stendur. Þá greiða námsmenn ekki skatt a f  styrk 
séu laun undir 1,7 m.kr. á ársgrundvelli.

9. Athugasemd við 36. gr. um lokun skuldabréfa: Stúdentafélagið telur að nemendur ættu að hafa 
val um í hvaða kerfi þeir ljúka námi sínu. Ekki ætti að loka öllum skuldabréfum eins og lagt er 
til í 1. mgr. 36. gr. frumvarpsins heldur gefa einstaklingum val um að loka skuldabréfi sínu og 
þá opna nýtt í samræmi við nýja kerfið eða að ljúka námsferli sínum samkvæmt núgildandi 
lögum. Breytingar á fyrirkomulagi á endurgreiðslu og vöxtum auki flækjustig og bitni á 
fjármálavitund nemenda. Námslán á 1% vöxtum verður að nám sláni sem ber 3% vexti, en 
enga styrki. Endurgreiðslubreytingin í 31. gr. frumvarpsins úr árlegum endurgreiðslum sem 
eru í tvennu lagi samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laganna; annars vegar er föst greiðsla, sem innheimt 
er á fyrri hluta ársins, óháð tekjum og hins vegar viðbótargreiðsla sem innheimt er á síðari 
hluta ársins og er háð tekjum fyrra árs. Endurgreiðsla á seinna láninu er jafngreiðslulán með 
mánaðarlegum endurgreiðslum. Þetta leiðir til þess að tveimur árum eftir námslok er fólk að 
greiða af lánum sínum í tveimur mismunandi kerfum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur óhjákvæmilegt að gerð verði lagaskil varðandi útgáfu 
skuldabréfa í nýju og gömlu kerfi. Ekki er mögulegt að halda úti tveimur ólíkum námsaðstoðarkerfum í 
mörg ár bæði vegna þess að það yrði mjög flókið, fæ li í sér ólík réttindi fyrir námsmenn sem væru í 
námi á sama tíma, væri afar kostnaðarsamt o.fl. Þá verður heimild fyrir námsmenn að flytja  eldri lán 
yfir í nýtt kerfi e f  þeir vilja en einnig er heimild til að fá  9% afslátt a f  aukainnborgunum inn á eldri lán 
til lækkunar á höfuðstól til að koma til móts við námsmenn sem væru í þessari aðstöðu.

Dæmi:

Námsmaður er á öðru ári í ba-námi og fengi að klára seinni tvö árin samkvæmt eldri 
skuldabréfaákvæðum og án styrkja en yrði svo að taka næsta námsferil (master) með nýjum 
skuldabréfum. Í  þessu tilfelli væri betra að skuldbreyta fyrsta  námsárinu í nýtt kerfi og taka lán sem 
greiddist upp á 40 árum fyrir allan námsferilinn.
Námsmaður sem hefur lokið ba-námi og væri á fyrsta ári í master. Hér hugsanlega hagstæðara að 
taka áfram lán í gömlu ke r f en það fæ ri þó eftir tekjum námsmanns síðar á ævinni og þá  fengi hann 
ekki styrki.
Námsmaður sem hefði lokið bæði ba-námi, masters-námi og væri á fyrsta ári í doktorsnámi. Hér að 
öllum líkindum hagstæðara að klára með eldra kerfi. En hér um fá a  nemendur að ræða.

Erindi nr.1876. Umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands:

Umsögnin snýr að flestum þáttum frumvarpsins og með henni fylgir ítarleg greining Stúdentaráðs á 
frumvarpinu miðað við nemendur Háskóla Islands, meðal annars greining á mismunandi greiðslubyrði 
námsmanna eftir menntun. I umsögninni og viðaukum er mikið af töflum og myndritum. Ekki er farið 
yfir greininguna.

1. Námsmenn í lánshæfu námi sem taka ekki námslán: Stúdentaráð bendir á að á skólaárinu 
2014-2015 hafi 8.025 nemendur við Háskóla Islands (Hér eftir HI) í námshæfu námi uppfyllt 
námsframvindukröfur til námsláns. A f þeim hafi 3.985 tekið námslán eða tæp 50%. 
Stúdentaráð telur því líklegt að hlutfall þeirra sem kjósa námsaðstoð aukist þar sem beinir 
námsstyrkir standi til boða, og að einhver fjöldi nemenda kjósi að taka bara styrk en skv. 
úthlutun skólaárið 2014-2015 voru um 388 nemendur við HI með lán undir 9.750 kr. á hverja 
ECTS-einingu sem er undir boðuðum styrki.
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Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er sammála þessu. Í  kostnaðarmati með frumvarpinu er gert ráð 
fyrir umtalsverðri fjölgun þeirra sem þiggja námsaðstoð, enda verður í fyrsta sinn hægt að gera slíkt 
án skuldsetningar.

Námsmenn á lánum: Með umsögninni fylgir greining í viðauka á því hvernig nýtt kerfi hefði hagnast 
þeim námsmönnum sem hafa tekið lán.

Framfærsluviðmið: Stúdentaráð fagnar því að fyrirhugað sé með frumvarpinu að bjóða upp á 
námsaðstoð fyrir 100% framfærsluþörf, níu mánuði ársins. I könnun félagsvísindastofnunar árið 2014 
kom í ljós að 18% þeirra sem tekið höfðu námslán að töldu framfærsla LIN myndi nægja til að 
framfleyta sér.

2. Námsstyrkur: Stúdentaráð telur að það að tengja námsstyrk við ECTS-einingar og 
tímaramma leiði til þess að mismikill styrkur sé í boði fyrir námsmenn. Eðlileg 
námsframvinda sé 22-30 einingar miðað við núverandi úthlutunarreglur og ekki sé hægt að fá 
lán fyrir einingar undir eða yfir þeim einingafjölda. Styrkurinn nær eingöngu til fimm skólaára 
en námshæg lán ná til sjö skólaára (420 3 einingar, 7 ár í fullri námsframvindu) sem sé 
óhagræði fyrir þá sem hafa tekið námslán til langs tíma skv. núverandi kerfi (en þar er duldi 
styrkurinn til staðar út námsdvölina, sem þar eru 8 ár). Beini styrkurinn hverfi eftir fimm 
skólaár (45 mánuði) og eftir standi einungis lán með 3% vexti. Stúdentaráð er ánægt með 
námsaðstoð í formi námsstyrks en óánægt með að nemendur geti glatað námshæfum ECTS- 
einingum sinni þeir ekki námi á ákveðnum hraða. Ráðið leggur til ákveðna lausn:

o Ekki verður sett hámark á námsstyrk á misseri. LIN gæti þá hækkar námsstyrk í réttu 
hlutfalli við námsárangur umfram fulla námsframvindu. Slíkt mætti orða í 10. Eða 11. 
gr. frumvarpsins. Námsstyrkurinn væri enn lögfestur til 300 eininga á 45 mánuðum en 
þakið afnumið. Nemendur gætu þá unnið upp námsstyrk næðu þeir ekki fullum 30 
ECTS-einingum eitt misseri. Nemendur sem dæmi klára 22 og 30 einingar hvort 
misseri eitt skólaár og síðar klárað 38 og 30 ECTS-einingar hvort misseri á öðru 
skólaári. Þetta fæli auk þess í sér innbyggðan hvata fyrir nemendur sem tóki færri en 
30-einingar á misseri til að taka fleiri á þeirri næstu þannig að nemendur útskrifast á 6 
misserum úr grunnnámi, í stað þess að taka það á 7 misserum, þar sem síðasta 
misserið væri e.t.v. 10 ECTS- einingar. 

o Stúdentaráð telur að nemendum sem taki fög, sem þarf yfir 300 ECTS-einingar til 
þess að fá grunnáms- og meistaragráðu í, standi til boða styrkhæfni sem samsvarar 
þeim einingafjölda. Þar gæti styrkhæfni verið til 54 mánuða, eða sem samsvarar 360 
ECTS-einingum. Sem dæmi er hjúkrunarfræði þar sem bakkalárnám er 240 ECTS- 
einingar og meistaranám í hjúkrunarfræði eða ljósmóðurfræði er 120 ECTS-einingar. I 
þessu fælist hvati til að klára nám á fullum hraða og brottfall ólíkegra. Ef nemandi 
myndi skipta um námsbraut eða fara í meistaranám sem ekki tengist grunnnáminu, 
mætti aftur fækka styrkhæfum ECTS-einingum í 300.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið þakkar ábendingu Stúdentaráðs Háskóla Íslands hvað þetta atriði 
varðar og bendir á að úthlutun námsstyrks fe r  eftir úthlutunarreglum sem stjórn LÍN  ákveður. 
Ráðuneytið telur að hægt sé að koma til móts við þetta sjónarmið í úthlutunarreglunum án þess að 
tilætluðum hvataáhrifum frumvarpsins fyrir námsmenn sé fórnað.
Ráðuneytið bendir á að fim m  ára styrkjafyrirkomulag eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu er 
samræmi þær kröfur sem settar eru fram  í Bologna-yfirlýsingunni sem undirrituð var árið 1999 og 
íslensk menntastefna tekur mið af. Þá ber að hafa í huga að með því að undanskilja ákveðnar 
námsgreinar frá  fim m ára styrkveitingartímabili skapast ójafnræði á milli námsmanna eftir því hvaða 
nám þeir kjósa að leggja stund á, sem er í andstöðu við þá  meginhugmynd að styrkveitingar í gegnum 
námsaðstoðarkerfi skuli vera jafnar. Jafnframt má benda á að almenn tilhneiging hefur verið til þess 
að háskólanám á bakkalár- og meistarstigi verði fim m ár og hafa þær hugmyndir einnig verið uppi 
hvað hjúkrunarfræðinám varðar.
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3. Lánshæfar ECTS-einingar: Stúdentaráð fagnar því að allar ECTS-einingar séu nú 
svigrúmseiningar en krefst þess að lánshæfar einingar verði amk. 540. Þar sem lán og styrkir 
hafi verið aðskilin sé ekkert til fyrirstöðu að auka lánshæfar einingar á ný; námsmenn munu 
þurfa að endurgreiða allt lánið. Stúdentaráð gagnrýnir einnig orðalag 1. mgr. 9. gr. 
„Námsaðstoð sé veitt að hámarki til 420 ECTS-eininga”, slíkt opni á að gera megi færri 
lánshæfar ECTS-einingar boðlegar, en ekki fleiri. Betra væri að orða málsgreinina á þá leið að 
„námsaðstoð er veitt til 540-ECTS-eininga”, „námsaðstoð sé í boði til 540 ECTS-eininga” eða 
annað þesskostar. Ekkert aftri lánasjóðnum að lækka þessa tölu, og t.d. lána bara til 360 
einingar í framtíðinni. Ef binda á tölu í lögin, þá á talan að vera föst á báða enda, en ekki bara 
annan.

4. Stúdentaráð hefur áhyggjur af stöðu doktorsnema. Á skólaárinu 2014-15 voru 47 lántakar við 
LIN í doktorsnámi við Háskóla Islands. Heildarfjöldi doktorsnema við Háskóla Islands voru 
526 það árið. Það voru því 8,94 % doktorsnema í HI á námslánum hjá LIN. A f þeim 
doktorsnemum sem voru jafnframt lántakendur höfðu allir nema 2 tekið námslán áður á 
námsferli sínum. Nemendur sem hafa tekið námslán fyrir doktorsnám standi einungis til boða 
að taka lán fyrir 120 ETC einingar í doktorsnámi sem þó geti verið á milli 180-240 ECTS- 
einingar. Nemendur verði þá ekki í lánshæfu námi nema þeir hafi sleppt því að taka námslán 
fyrr á námsferli og sé það aðför að jafnrétti til náms. Stúdentaráð telur ógerlegt að reikna út 
hversu mikið af hækkun í fjárlagafrumvarpi ársins 2014-2016 til RANNIS muni skila sér til 
doktorsnema, sem er rökin að baki lækkun á lánshæfum einingum í úthlutunarreglum LIN 
fyrir skólaárið 2016-17.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið bendir á að námsaðstoð í Danmörku og Svíþjóð er eingöngu veitt til 
360 ECTS eininga og 300 ECTS eininga í Finnlandi. Í  Noregi er námsaðstoð aftur á móti veitt til 480 
ECTS eininga. Ráðuneytið þakkar þó ábendingu Stúdentaráðs Háskóla Íslands hvað það varðar að 
lítill hluti doktorsnema kunni að verða fyrir neikvæðum áhrifum eigi þeir þess ekki kost að þiggja 
námsaðstoð. Ráðuneytið telur rétt að bregðast við þessari athugasemd Stúdentaráðs.

5. Hámarksfjárhæð láns: Stúdentaráð gerir athugasemd við að lögfest sé hámarksfjárhæð láns. 
I ljósi þess að styrkurinn hafi verið fjarlægður úr láninu sé engin ástæða til að takmarka 
lántöku. Lántaki borgar nú jafngreiðslulán sem miðar við höfuðstól; há lántaka er ekki lengur 
jafn hagkvæm og áður var. Áætlað er að nemandi borgi lán sín til baka yfir 40 ár. Treysta 
verði lántaka til þess að taka ekki meira lán en hann hefur bolmagn til þess að endurgreiða. Ef 
ekki sé fallist á þessa tillögu telur Stúdentaráð að talan verði í það minnsta að vera 
vísitölutengd og það eigi að koma skýrt fram í lögunum, sérstaklega þar sem aðrar fjárhæðir 
frumvarpsins séu vísitölutengdar. Meðallán árið 2010 var 3,3 milljón en 4,2 milljónir árið 
2015. Ef talan er ekki bundin við vísitölu neysluverðs gætu og nemendur halda áfram að þurfa 
meiri námsaðstoð, gætu fleiri nemendur fengið minni aðstoð en þeir hafi þörf á, sé þak á 
námslánunum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að 15 m.kr. þak á námslán sem jafngildir tæplega 18 m.kr. 
þegar tekið hefur verið tillit til styrkgreiðslna til námsmanns sé hæfilegt viðmið. Námsmenn hafa enn 
fu llt tækifæri á að afla sér menntunar erlendis. Bent skal á að rúmlega 99% námsmanna taka námslán 
sem eru undir viðmiðunarmörkum. Engin rök standa að baki því að lána umfram það þak með tilliti til 
endurgreiðsla og greiðslubyrði né út frá  sjónarmiðum um valfrelsi nemenda. Þá er fjárhæð 
námsstyrks vísitölutengd, sem hefur áhrif á hámarksfjárhæð námsaðstoðar hverju sinni.

6. Hámarksaldur lántaka: Stúdentaráð telur að endurorða mætti endurgreiðsluákvæði 2. mgr.
17. gr. frumvarpsins. Ráðið telur að nota mætti orðalagið “almennur lífeyrisaldur” eða 
sambærilegt orðalag sem vísar til þess aldurs sem fólk hefur töku ellilífeyris, í stað þess að 
miða við nákvæman aldur eins og gert er nú í greininni, þ.e. “67 ára aldur”. Þetta sé einkum í 
ljósi þess að það er í deiglunni hækka á almennan lífeyrisaldur í 70 ár. Slíkt myndi fremur ná 
markmiði laganna, vernda betur námsmenn sem taka námslán og sjá til þess að 
endurgreiðslukerfið fylgi breytingum í samfélaginu. Stúdentaráð bendir á að lítill hluti
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námsmanna tapi lánsrétti sínum þar sem yfirgnæfandi fjöldi eldri nemenda virðist ekki taka 
námslán en harmar þó að eldri nemendur muni ekki vera í lánshæfu námi.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur að komið sé á móts við þetta sjónarmið þar sem miðað er við 
að námslán séu uppgreidd fyrir 67 ára aldur sem er sá aldur sem almennt er miðað við töku lífeyris í 
íslensku samfélagi.

7. Lengd úthlutunar námsstyrkja: Stúdentaráð gerir athugasemd við 11. gr. frumvarpsins og 
telur eðlilegt að námslán séu veitt í samræmi við þann námstíma sem nemandi stundar nám 
samkvæmt kennsluskrá Háskóla Islands. Námsárið hjá sumum deildum skólans sé lengra en 
níu mánuðir, frá 9,25 til 9,75 mánuðir með tilliti til venjulegra prófdaga. Þessum nemendum 
gefst þá styttri tími til að vinna á sumrin og námslán og námsstyrkir dreifast á lengri 
námstímabil. Hlutfallslega eru því námslán og styrkir lægri hjá þessum hópum.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki óeðlilegt að sjóðurinn skipti önnum ja fn t niður á 
skólaárið. M jög mismunandi er hversu langar annir eru á bæði haust og vorönn í mismunandi fögum. 
Gildir þetta því ja fn t yfir alla námsmenn og allar námsbrautir. Engar breytingar eru gerðar í nýju 
frumvarpi á fjölda mánaða eða eininga á hverju skólaári sem lánað er fyrir. L ÍN  lánar fyrir 30 ECTS- 
einingum á haustmisseri og 30 ECTS-einingum á vormisseri sem jafngildir 9 mánaða framfærslu.

8. Frestur endurgreiðslu vegna sérnáms sem ekki er aðstoðarhæft: Stúdentaráð gerir 
athugasemd við 3. málsl. 1. mgr. 17. gr. frumvarpsins um frestun endurgreiðslu. Greinin geti 
komið sér illa fyrir nemendur sem fara í sérhæft nám erlendis sem er ekki lánshæft, t.d. sérnám 
í læknisfræði. Oft og tíðum sé sérnám einnig lengra en fimm ár.

Viðbrögð ráðuneytis: Hér er ekki um breytingu að ræða frá  núverandi fyrirkomulagi. Engin breyting 
er gerð á þeirri kröfu varðandi það að til þess að eiga rétt á því að fresta lokun skuldabréfs og þar 
með fresta upphafi greiðslna á afborgunum námslána þ a r f að sýna fram  á að námsmaður sé í 
lánshæfu námi. Ekki standa rök til þess að form legt ólánshæft sérnám sem launað er samkvæmt 
kjarasamningum fresti afborgun námslána.

9. Um vexti: Stúdentaráð gerir athugasemd við 1. og 2. málsl. 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins um 
lánakjör.

i. Miðað við núverandi mat á forsendum frumvarpsins um lánakjör og
endurgreiðslufyrirkomulag er gert ráð fyrir að afföll námslána verði um 0,5% árlega, sem skal þó 
endurskoða í úthlutunarreglum fyrir hvert skólaár". Því má í raun segja að áætlaðir vextir á námslánum 
verði 3%. Stúdentaráð telur orðalag ákvæðisins varúðarsamt. Ráðið vísar til skýrslu sem fyrirtækið 
Summa Rjáðgjöf skrifaði um fjárhagslega áætlun sjóðsins í desember 2013. I skýrslunni segir: 
„Samkvæmt ársreikningi [LIN] 2012 var núvirði lána 63% af nafnvirði þeirra. Þessi afsláttur upp á 
37% skiptist í um 17% vegna affalla og um 20% vegna góðra vaxtakjara". I nánari umfjöllun þar á 
eftir segir að „Alla jafna aukast afföll með upphæð lána og og eftir því sem 8 endurgreiðslutími er 
lengri vega góð vaxtakjör meira. Það má því ljóst vera að tap - eða fjárfesting - er hlutfallslega mest 
vegna þeirra námsmanna sem fá há lán vegna samspils lengdar náms, skólagjalda og framfærslu 
fjölskyldu. Slík úthlutun er því dýrust fyrir sjóðinn. Undanfarin ár hefur sá tími sem námsmenn eru við 
nám sífellt lengst, bæði vegna þess að fleiri ár tekur að afla sér tiltekinnar menntunar sem og að fleiri 
sækja í framhaldsnám að loknu fyrsta háskólaprófi. Þá hverfa fleiri aftur til náms, t.d. vegna 
atvinnuleysis, auk þess sem framfærsla og skólagjöld í erlendri mynt hafa hækkað í krónum talið." 
Niðurstaða Summa var því á þá leið að á komandi árum megi búast við auknum afföllum, einkum 
vegna þess að verið hefur að lána hærri heildarlán til lánþega.

ii. Bent er á að meðal fjármögnunarvextir sjóðsins hafa verið 3,69% á síðustu árum en séu 
nú 2.94%. Miðað við það hver þróunin á fjármögnunarvöxtum Lín hefur verið þá getur verið að
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fjármögnunarvextirnir fari undir 2,5%. Þá væri LIN farið að lána á hærri vöxtum en þeir fjármagna sig 
á. I raun væri LIN komið í hagnaðarresktur nokkuð sem hlýtur að teljast ganga gagn hlutverki sjóðsins 
sem félagslegur jöfnunarsjóður.

iii. Stúdentaráð telur orðalag ákvæðisins o f opið. Með því sé stjórn LIN í raun veitt 
heimild til þess að hækka vexti á lánum námsmanna, svo lengi sem vísað er í afföll sjóðsins, án þess 
að þak sé til staðar á hæstu mögulegu hækkun vaxta.

iv. Stúdentaráð leggst því gegn orðalagi 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins um hæð vaxta þar 
sem: slegið er fastri óbreyttir grunnupphæð vaxta; óvissa skapist um að það sé kveðið á um viðbætta 
vexti í úthlutunarreglum hvers árs; í gegnum tíðina hafi verið mikil í rekstri LIN og ófyrirséðar 
breytingar verið gerðar á rekstri sjóðsins, e f núverandi lánasafn, sem er að fara hækkandi með 
meðfylgjandi afföllum mun keyra vexti námslána úr hófi, þá er slíkt ekki boðlegt. Stúdentaráð telur 
því að hag nemenda sé best borgið með því að haldið verði í orðalag 1. málsl. 5. mgr. 7. gr. laga 
21/1992 um lánasjóð íslenskra námsmanna þar sem segir að „Vextir af lánum sjóðsins skulu vera 
breytilegir en þó aldrei hærri en 3% ársvextir af höfuðstól skuldarinnar."

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur hér um ákveðinn misskilning um að ræða. Skil verða á milli 
námslána í eldra kerfi og nýju kerfi. Þannig hafa afföll eldri lána ekki áhrif á ákvörðun um afföll 
nýrra lána. Varðandi vaxtakjör sjóðsins þá  eru þau í sögulegu lágmarki núna en þau lánakjör sem 
sjóðurinn fjármagnar sig á hafa farið  upp í allt að 6,8% . Því er ljóst að námslán munu verða áfram 
niðurgreidd a f  ríkissjóði þar sem vaxtakjörin eru fe s t við 2,5% að viðbættu álagi sem ætlað er að 
standa undir afföllum.
Um er að ræða sérstaka heimild til handa LÍN  til þess að leggja á álag við útlánavexti sjóðsins. 
Ráðuneytið telur að heimildin sé vel afmörkuð og krefjist þess að stjórn L ÍN  geti rökstutt álag hverju 
sinni. Ekki er ástæða til að ætla að breytingar á vaxtaálagi verði tíðar eða miklar. Ráðuneytið telur 
nauðsynlegt aðþetta ákvæði sé inni tilþess að sjóðurinn verði rekinn með sjálfbærum hætti.

10. Um áhrif kerfisskiptinga á námslánakerfi: Stúdentaráð leggur áherslu á að það bitni ekki á 
þeim nemendum sem hafa þegar hafið nám, að breytt verði um námslánakerfi. Telur 
Stúdentaráð að leyfa ætti nemendum sem þegar hafa hafið nám í núverandi kerfi, að velja í 
hvaða kerfi þeir ljúki því námi. Því ætti ekki að loka skuldabréfum þeirra í samræmi við 1. 
mgr. 36. gr. frumvarpsins, heldur ætti slíkt að vera valkvætt. Þeir nemendur sem þegar hafa 
hafið námsferil, gætu þá valið milli þess að loka skuldabréfi sínu í samræmi við 1. mgr. 36. gr. 
og opna þá nýtt skuldabréf í samræmi við útlánaskipulag nýs kerfis eða ljúka námsferil sínum 
í samræmi við reglur núgildandi lánasjóðskerfis. Þegar nemendur hefja nám miða þeir það við 
lánasjóðskerfið sem er til staðar. Byrði nemenda í námi sem í námi sem er ólíklegt til þess að 
bera fjárhagslegan ávöxt verður meiri. Fyrstu árin verða þeim einkum þungbær, og má spyrja 
sig hvort að nemendur hefðu lagt út í slíkt nám ef þeir hefðu vitað að væntanlegri breytingu, 
þar sem lán verður nú höfuðstólsmiðað í endurgreiðslu. Stúdentaráð leggst því einnig gegn 
einnig lagst gegn tilhögun 34. gr. frumvarpsins um að þeir nemendur sem stunduðu lánshæft 
nám við gildistöku laganna, en ekki skv. nýju kerfi, geti tekið námslán út námsferilinn í 
samræmi við eldri reglur, þurfi að taka lán á kjörum nýs 10 námslánakerfis, en ekki þess 
gamla. Þeir ættu fremur að geta lokið námi sínu alfarið eftir því námslánakerfi sem var við líði 
þegar þeir hófu námsferil sinn.

Viðbrögð ráðuneytisins: Ráðuneytið telur óhjákvæmilegt að gerð verði lagaskil varðandi útgáfu 
skuldabréfa í nýju og gömlu kerfi. Ekki er mögulegt að halda úti tveimur ólíkum námsaðstoðarkerfum í 
mörg ár bæði vegna þess að það yrði mjög flókið, fæ li í sér ólík réttindi fyrir námsmenn sem væru í 
námi á sama tíma, væri afar kostnaðarsamt o.fl.. Þá verður heimild fyrir námsmenn að flytja eldri lán 
yfir í nýtt kerfi e f  þeir vilja en einnig er heimild til að fá  9% afslátt a f  aukainnborgunum inn á eldri lán 
til lækkunar á höfuðstól til að koma til móts við námsmenn sem væru í þessari aðstöðu.
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11. Um breytingar á námslánakerfi. - Um endurgreiðslur: Stúdentaráð leggst gegn tilhögun að 
endurgreiðslu í 30. gr. frumvarpsins. Ef framkvæmdin væri á þá leið þá myndi námsmaður 
geta lent í þeirri óþægilegu stöðu að þurfa að greiða 3,75% tekna sinna (að lágmarki 127.270 
kr.), auk þess að þurfa að borga af höfuðstóli jafngreiðslu láns sem getur verið með háar 
afborganir, einkum ef aðili var kominn á háan aldur þegar hann tók slíkt námslán. Hættan á 
þungri greiðslubyrði stafar af því að tekjutengda afborgunin tekur ekki mið af höfuðstól 
lánsins, og höfuðstólstengda afborgunin tekur ekki mið af þeirri tekjutengdu.

Stúdentaráð leggur fram tillögu sem gengur út á að nemendur geti valið á milli hvort þeir ljúki 
námsferli sínum í gamla eða nýja kerfinu. Þeim sem hefðu eitt lán skv. núgildandi kerfi og annað 
eftir hinu nýja væri boðið tveir kostir. Annars vegar að fara eftir kerfinu sem boðað er í 
frumvarpinu. Hins vegar að breyta láni gamla kerfisins í lán skv. kerfi frumvarpsins. Ekki eftir 
þeirri leið sem er boðuð í 31. gr. frumvarpsins, heldur í jafngreiðslulán sem miðar við höfuðstól, 
en að endurgreiðsla og vextir verði í samræmi við núgildandi kerfi. Það er nefnilega afar 
óhagkvæmt og gegn almennri skynsemi og fjármálavitund að breyta námsláni á 1% vöxtum í 
námslán sem ber 3% vexti. Einnig mætti breyta hluta af gamla námsláninu í styrk e f 3% vextir eru 
settir á skuldabréfið. Þeir sem ekki eru byrjaðir að borga af námslánum sínum gætu nýtt það. 
Höfuðstóllinn myndi lækka sem um nemur styrknum.

Viðbrögð ráðuneytis: Sjá svar við athugasemd hér að ofan.

12. Krafa Stúdentaráðs um fyrirframgreidd námslán: Stúdentaráð leggst gegn því að úthlutað 
verði námsaðstoð tvisvar á ári, eftir lok misseris. Telur Stúdentaráð að fylgja eigi norrænni 
fyrirmynd og hafa greiðslu námslána mánaðarlega og fyrirfram. Margir nemendur, 39% 
nemenda við Háskóla Islands skólaárið 2014-2015, taka yfirdráttarlán sem er þeim til ama, 
einkum ef þeir falla. I námsaðstoðarkerfi annarra Norðurlandaþjóða er greitt út á 
mánaðarfresti. Ákveðin áhætta færist frá viðskiptabönkunum yfir á LIN en betra er fyrir 
námsmenn að standa í skuld við LIN. Mánaðarlegar greiðslur gera útlánakerfið gagnsærra. 
Hagkvæmt væri ef nemendur gætu takmarkað lán sitt mánaðarlega við þá upphæð sem þeir 
telja sig þurfa í hvert sinn. Núverandi kerfi hvetur nemendur til að taka eins há lán og þeir 
geta. Stúdentaráð telur að hægt væri að takmarka áhættuna sem LIN yrði fyrir ef nemandi 
stenst ekki námsframvindukröfur með því: að nemandi fái fær greitt eftir fyrsta misseri en 
fyrirfram eftir að hafa sannað að hann valdi náminu; með því að hafa námslánið til boða 
fyrirfram á meðan nemandi stenst námsframvindukröfur; námslán yrði metið í samræmi við 
aðrar einingar námsmanns (ef hann nær ekki einungum eitt námsárið þá myndi það dragast af 
einingum þess næsta). Loks gætu nemendur með tölvubúnaði staðfest mánaðarlega hversu hátt 
lán hann teldi sig þurfa og gæti þannig gætt hófs í lántöku. Slíkt skipulag myndi geta leitt til 
betra fjármálalæsi lántaka, útgjaldasparnaðar fyrir lánasjóðinn og þar með lægri höfuðstóls á 
láni námsmanns.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið skilur þau sjónarmið sem þarna liggur að baki. Hins vegar veitir 
sjóðurinn vaxtastyrki til námsmanna vegna kostnaðar við að fá  lán hjá banka þar til námslánin eru 
greidd út.

Erindi nr.1906. Umsögn Viðskiptaráðs Íslands:

Viðskiptaráð Islands telur frumvarpið til þess fallið að mæta mörgum af þeim áskorunum sem við er 
að etja, svo sem að hvetja til bættrar námsframvindu en meðalaldur við brautskráningu með 
grunngráðu á háskólatigi, 31 ár, sé hæsta meðaltal meðal OECD ríkja og Islendingar séu elstir meðal 
OECD ríkja að ljúka framhaldsnámi á háskólatigi, rúmlega 35 ára.

1 . Viðskiptaráð fagnar auknu gegnsæi í formi beinna styrkgreiðsla í stað óbeinna styrkja í formi 
niðurgreiddra vaxtakjara. Vaxtakjör verði nær því sem telst sjálfbært miðað við vaxtakjör
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ríkissjóðs. Viðskiptaráð telur að það hvetji námsmenn til að ljúka námi hraðar, að beinn 
fjárstuðninginn nemi 65.000 kr. á mánuði í hámark 45 mánuði og að að hann sé bundinn við 
vísitölu neysluverðs en lækki í réttu hlutfalli við námsframvindu. Ráðið fagnar fyrirhuguðum 
breytingum um að árleg endurgreiðsla verði tengd fjárhæð láns en ekki tekjum lántaka. I 
núverandi kerfi sé ekki samræmi á milli fjárhæðar láns og endurgreiðslu sem valdi misræmi 
og röngum hvötum. Viðskiptaráð bendir á að þótt hámarks tími námsaðstoðar sé styttur úr átta 
árum í sjö þá sé eftir sem áður meira en annars staðar á Norðurlöndum fyrir utan Noreg (ekki 
vísað til heimildar). Viðskiptaráð telur aftur á móti ástæðu til að meta hvort 15 milljón króna 
þak á lántöku hamli sókn nemenda í erlenda skóla af hæsta gæðaflokki. Útlánaáhætta sé lítil 
gagnvart slíkum nemendum og því ólíklegt að rýmra þak hefði veruleg áhrif á gæði lánasafns 
sjóðsins.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið er sammála þessu í stórum dráttum. Varðandi þak á námslán þá  
fa lla  rúmlega 99% nemenda undir 15 m.kr. þak að viðbættum greiddum styrk að upphæð 2.925þús.kr. 
Bent skal á að styrkhluti námsaðstoðar þróast í takt við vísitölu neysluverðs, sem hefur áhrif á 
hámarksfjárhæð námsaðstoðar.

2. Viðskiptaráð telur fyrirsjáanlegt að endurheimtur námslána batni með þeim breytingum sem 
eru gerðar með frumvarpinu. Fastar endurgreiðslur og hámarksendurgreiðslutími - krafa um 
að lántaki greiði upp lánið fyrir 67 ára aldur, að hámarki á 40 árum, en auk þess mun 
námsaðstoð takmarkast eftir 50 ára aldur - komi í veg fyrir stóra óbeina styrki sem lítill hópur 
námsanna hefur hlotið skv. núverandi kerfi. Með þessu muni útlánatap sjóðsins minnka, 
styrkist dreifast jafnar og gagnsæi fyrirgreiðslu aukast til muna. Bent er á að sams konar 
skilyrði sé að finna í lögum annarra Norðurlanda (hámarks endurgreiðslutími 15 til 30 ár og 
uppgreiðslu skal vera lokið í síðasta lagi við 65 ára aldur í Noregi og 60 ára í Svíþjóð, engin 
heimild).

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við þessari athugasemd.

3. Viðskiptaráð telur að stjórn sjóðsins mætti nýta heimild 21. gr. fyrirliggjandi frumvarps - 3. 
mgr. 5. gr. núgildandi laga - heimild stjórnar sjóðsins til þess að fela fjármálafyrirtæki 
útborgun lána, innheimtu og aðra daglega afgreiðslu sjóðsins. Jafnvel mætti umorða ákvæðið 
þannig að stjórn sjóðsins bæri að bjóða út verk sem ekki er þörf á að sjóðurinn sinni sjálfur.

Viðbrögð ráðuneytisins: Ráðuneytið telur fyrirkomulag það sem nú er viðhaftþjóni bæði hagsmunum 
ríkisins og námsmanna vel. Sjóðurinn býður nú þegar út ýmsa þjónustu s.s. milli- og löginnheimtu. 
Ráðuneytið telur aftur á móti að það eigi að vera mat sjóðsins hverju sinni hvort ákveðnum þáttum í 
rekstri sjóðsins skuli útvistað.

4. Viðskiptaráð telur að fella ætti 2. mgr. 18. gr. frumvarpsins á brott þar sem ekki ætti að blanda 
saman námsaðstoð og styrkjum til húsnæðiskaupa, sem flækir námslánakerfið, dregur úr 
endurheimtum og eykur umsýslukostnað.

Viðbrögð ráðuneytis: Ráðuneytið telur mikilvægt að komið sé til móts við lántaka sem kaupa sér fyrstu  
íbúð með þessum hætti eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

59


