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U M  S O G N S T U D E N T A  R A  Ð S 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisbætur (réttur námsmanna og

fatlaðs fólk), 140. mál.

Stúdentaráð fagnar því að verið sé að huga að bættum kjörum námsmanna og 

fatlaðra á leigumarkaði. Líkt og kemur fram í frumvarpinu er meginreglan varðandi 

þá sem búa í herberg'um með sameiginlegum aðgangi að eldhúsi og baðherbergi 

sú að þeir njóta ekki húsnæðisbóta, enda telst slíkt fyrirkomulag ekki til 
„íbúðarhúsnæðis". Lagt er til, í b-lið 1. gr., að réttur námsmanna til húsnæðisbóta 

verði rýmkaður. Fram til þessa hafa þeir einir sem leigja í samnýttu húsnæði, á 

heimavist eða námsgörðum sem teng'ast v iðurkenndum menntastofnunum innan 

hins almenna menntakerfis á Íslandi, sbr. c-lið 11. gr. laga um húsnæðisbætur, átt 

þess kost að fá húsnæðisbætur. Í frumvarpinu er fjallað um til stuðnings 

breytingunum að ljóst er að slík búsetuúrræði bjóðast ekki öllum þeim sem þess 
óska, hvort sem það er vegna fjárhagsstöðu eða vegna þess að þeir kjósa að búa 

með öðrum, og því er þessi lagabreyting lögð til.

Stúdentaráð tekur heilshugar undir það að réttur námsmanna til húsnæðisbóta 

verði rýmkaður og styður því frumvarpið. Stúdentaráð hvetur nefnd og þing að 
veita þessu máli brautargengi.

Stúdentaráð vekur jafnframt athygli á því að Félagsstofnun stúdenta (hér eftir FS), 

sem er starfrækt fyrir stúdenta Háskóla Íslands, getur aðeins þjónustað um 10% 

stúdenta í dag um íbúð. FS á og rekur um 1.200 leigueiningar en nemendafjöldi 
Háskóla Íslands er um 12.000 manns. Markmið FS er að geta þjónustað að minnsta 

kosti 15% og er talsverð uppbygging framundan en stúdentar geta ekki beðið og 

þurfa að leita annarra úrræða. Í dag eru um 720 stúdentar við Háskóla Íslands á 

biðlista hjá FS eftir húsnæði.

Byggingarfélag námsmanna (BN) er annað leigufyrirtæki fyrir stúdenta sem fellur 

undir c-lið 11. gr. laga. Félagið er með samtals 469 leigueiningar í boði fyrir 

stúdenta á höfuðborgarsvæðinu. Í dag eru milli 400-450 aðilar á biðlista félagsins 

eftir íbúðum.



Námsmenn hafa sömuleiðis töluvert lægri framfærslu en aðrir hópar samfélagsins, 

sé miðað við framfærslu Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Grunnframfærsla 

námslána til einhleyps námsmanns í leigu- eða eigin húsnæði er 184.806 kr. á 

mánuði. Til samanburðar eru grunnatvinnuleysisbætur 270.000 kr. á mánuði og 
lágmarkslaun 300.000 á mánuði frá 1. maí 2018. Leiguverð á á höfuðborgarsvæðinu 

hækkaði um 13% milli áranna 2016 og 2017 og 9,6% milli áranna 2017 og 2018 

samkvæmt tölum frá Hagstofunni. Á sama tíma hefur LÍN hækkað húsaleigugrunn 

námslána um 2,5% milli áranna 2016-17. Framfærsla námsmanna á námslánum 

heldur því engan veginn í við hækkun leiguverðs.

Ljóst er að þörfin er mikil og brýn og því hvetur Stúdentaráð Alþingi til þess að 

réttur námsmanna, sem og fatlaðra, til húsnæðisbóta verði rýmkaður.
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