
A llsh e rja r-  og m enntam álanefnd  A lþ ing is hefur með töLvupósti, dags. 2. m ars 2020, óskað eftir 
svörum  m ennta- og m enn ing arm álaráðuneytis  við þrem ur spurningum  varðand i frum varp  til 
Laga um M enntasjóð nám sm anna.

Ráðuneytið  viLL nota tæ kifæ rið  og senda nefndinni ja fn fra m t e ftirfa rand i feriL fru m varp sin s, 
en fa rið  va r e ftir sam þykktum  rík isstjó rn a rin n a r um und irbúning  ogfrágang  stjó rn arfru m varp a  
og stjórnartiLLagna, sbr. 9. gr. regLna um sta rfshæ tti r ík isstjó rnar, nr. 791/2018. FeriLL frum varp s 
um M enntasjóð nám sm anna var e ftirfa rand i:

• 26. septem ber 2019
o Frum varpsdrög send fjármála- og efnahagsráðuneyti tiL um sagnar og óskað 

uppLýsinga um hvort ráðuneytið  áform aði að ve ita  sé rstaka  umsögn um

■ F járhagsm at frum varpa ska l kynnt fjármála og e fnahagsráðherra  að  
ja fn a ð i  tve im ur vikum á ðu r  en fyrirhugað e r  að ieggja frum varp  fyrir

o Frum varpsdrög send forsætisráðuneyti tiL um sagnar.

• 18. október 2019
o Umsögn fo rsæ tisráð u n eytis  barst m ennta- og m enningarm áLaráðuneyti.

■ Fram kom að fjármáia- og  e fnahagsráðuneytið  h e fu r  ekki t i íkynnt  
ráðuneytinu  að það  telji  á s tæ ðu  tií að veita um sögn um matið og  e ft ir  
atvikum e fnahagsíega  þýðingu frum varpsins . Sa m kvæ m t þ e s su  eru  
meira en tv æ rv ik u r  i ið n a r f rá  þ v í  f jármáia- og  e fnahagsráðuneytinu  var 
kynnt frum varp ið  og  e r  m ennta- og  m enn ingarm áíaráðuneytinu  þ v í  rétt  
að gera ráð fyrir  að ekki komi tii þ e s s  að gefin  verði um sögn á g rundve í i i  
66. gr. íaga um o p in b e r  fjármái, sbr. 10. gr. sam þykkta  r ík iss t jó rna r in nar

• 22. október 2019
o Frum varp tiL Laga um M enntasjóð nám sm anna Lagt fram  fy rir  rík isstjó rn  og

• 28. október 2019
o ALLir stjó rnarfLokkar búnir að sam þykkja  að Leggja frum varpsdrög in  fy rir  ALþingi.

Að því er va rð a r spu rn ingar aLLsherjar- og m enntam áLanefndar þá eru svör ráðuneytis in s

7. Fram h e fu r  kom ið  að 27% iántakenda hafi ekki iokið námi við 35 ára aídur. Fiver e r  
sa m se tn in g  h ó p s in s  y f i r  35 ára m.t.t. námsgreina , búse tu , barneigna og kyns, 
sa m a n bo r ið  við íán takendur  yngri en 35 ára. Er  eð i i sm u n u r  á þ e s su m  tve im ur hópum

M ennta- og m enningarm áLaráðuneyti Leitaði tiL LÍN vegna þ essa ra r spu rn ingar og e ftirfa rand i 
uppLýsingar bárust frá  sto fnun inn i. Ráðuneytið  viLL árétta  að þeir sem  eru y fir  35 ára eiga sam a 
rétt og að rir á 30% niðurfeLLingu höfuðstóLs, barnastyrk og öðrum  styrkjum  sem  frum varp ið  
hefur í fö r með sér. Eini m unurinn er að þessum  hópi, þ.e. þeim sem  eru eLdri en 35 ára, 
stend u r ekki tiL boða að endurgre iða námsLán sín í sam ræ m i við 21. gr. fru m varp sin s.
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Lánþegar yngri en 35 ára nám sárið 2018- 
19

Fjöldi Hlutfall

Heildarfjö ld i 4514 87%

Kyn Fjöldi Hlutfall

KK 1693 38%
KVK 2821 62%
Börn Fjöldi Hlutfall

Eiga barn/börn 1194 26%
Barn iaus 3320 74%
Fjöldi barna Fjöldi Hlutfall

0 3320 73,5%
1 648 14,4%
2 414 9,2%
3 120 2,7%
4 11 0,2%
5 1 0,0%

Námsstig (Fjöldi) KK KVK Sam tals

G runnháskó lanám 906 1455 2361
Fram haldsháskó ianám 403 773 1176
Doktorsnám 9 12 21

Sérnám 300 227 527
G runnháskó lanám  
sem lýkur með 
fram haldsgráðu 74 354 428

Námsstig (HLutfaLL) KK KVK Sam tals

G runnháskó lanám 20,1% 32,2% 52,3%
Fram haldsháskó lanám 8,9% 17,1% 26,1%
Dolctorsnám 0,2% 0,3% 0,5%
Sérnám 6,6% 5,0% 11,7%
G runnháskó lanám
sem lýkur með
fram haldsgráðu 1,6% 7,8% 9,5%

Búseta (fjöldi) KK KVK Sam tals

Nám erlend is 520 740 1260
Höfuðborgarsvæðið 825 1428 2253

Landsbyggð 318 612 930

Erlent iögheim iii 30 41 71

Búseta (hlutfall) KK KVK Sam tals

Nám erlend is 11,5% 16,4% 27,9%
Höfuðborgarsvæðið 18,3% 31,6% 49,9%

Landsbyggð 7,0% 13,6% 20,6%

Erlent lögheim ili 0,7% 0,9% 1,6%

Lánþegar 35 ára og eldri nám sárið 2018-19

Fjöldi Hlutfall

Heildarfjö id i 674 13%

Kyn Fjöldi Hlutfall

KK 193 29%
KVK 481 71%
Börn Fjöldi Hlutfall

Eiga barn/börn 507 75%
Barn iaus 167 25%
Fjöldi barna Fjöldi Hlutfall

0 167 24,8%
1 168 24,9%
2 199 29,5%
3 112 16,6%
4 22 3,3%
5 5 0,7%
8 1 0,1%

Námsstig (Fjöldi) KK KVK Sam tals

G runnháskó lanám 58 152 210
Fram haidsháskó lanám 88 240 328
Doktorsnám 6 12 18
Sérnám 39 54 93
G runnháskó lanám
sem iýkur með
fram haldsgráðu 2 23 25

Námsstig (Hlutfall) KK KVK Sam tals

G runnháskó lanám 8,6% 22,6% 31,2%

Fram haldsháskó lanám 13,1% 35,6% 48,7%
Doktorsnám 0,9% 1,8% 2,7%
Sérnám 5,8% 8,0% 13,8%
G runnháskó lanám
sem [ýkur með
fram haldsgráðu 0,3% 3,4% 3,7%

Búseta (fjöldi) KK KVK Sam tals

Nám eriend is 42 30 72

Höfuðborgarsvæðið 109 314 423

Landsbyggð 38 133 171

Erient iögheim iii 4 4 8

Búseta (hlutfall) KK KVK Sam tals

Nám eriend is 6,2% 4,5% 10,7%
Höfuðborgarsvæðið 16,2% 46,6% 62,8%

Landsbyggð 5,6% 19,7% 25,4%

Erlent iögheim iii 0,6% 0,6% 1,2%
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2. Varðandi kostnaðargre in ingu  á frum varp inu og h v e ry rð i  áhæ ttan fyrir r ík iss jóð  e fþ a ð

Hafa þarf í huga að m eginhugsunin er að lánakerfið  s já lft  stand i fjá rhagslega  und ir sé r, sé 

s já lfb æ rt. TiL að svo megi vera þarf að gera ráð fy rir  vaxtaá lag i á vexti nám slána  upp á 0,6% 

til 0,8% tiL að m æ ta afföLLum nám sLána. Þetta áLag er skv. ú tre ikn ingum  Sum m u og 

R ík isendurskoðunar. Þetta þarf að hafa í huga vegna þess að e f se tt er vaxtaþ ak á námsLán 

upp á 4% fy rir  verðtryggð Lán og 9% fy r ir  óverðtryggð Lán þá mega vextir á Lántökum MSN ekki 

fa ra  upp fy rir  3,2% tiL 3,4% fy rir  verðtryggð Lán og 8,2 tiL 8,4% fy rir  óverðtryggð Lán. Ef það gerist 

er komið vaxtaó ja fnvæ gi hjá MSN og rík iss jó ð u r þarf að bæta sjóðnum  það ójafnvæ gi fy rr eða 

s íðar. Miðað við núverandi vaxtaum hverfi er sLíkt fjarLæ gur möguLeiki, engu að s íð u r er ekki 

hægt að útiLoka að vextir í fram tíð inn i kunni að hæ kka þannig að reyna myndi á sLíkt þak sem 

þýðir niðurgreiðsLa á nám sLánum  a f háLfu rík issjóðs. Því er ákvæ ði í Lögunum um heimiLd 

ráðherra  tiL að grípa inn og ve ita  niðurgreiðsLu á nám sLánum . Gera má ráð fy rir  að 10 bp

V axtakostnaðurinn  re iknast ú tfrá  Lánsfjárþörf sjó ð sin s að teknu tiLLiti tiL endurgreiðsLna vegna 

30% niðurfeLLingar nám sLána. TiL þess að geta svarað  spurn ingunn i um áhæ ttu rík iss jóðs ef 

se tt yrði vaxtaþ ak á vexti nám sLána þ.e. 4% á verðtryggð Lán og 9% á óverðtryggð Lán þá þarf 

að gefa sé r ákveðnar fo rsen d u r sem  erfitt er að spá fy rir  um. Þæ r eru aðaLLega tvæ r. í fyrsta  

Lagi hvernig heiLdarstaða ú tistandand i Lána tiL nám sm anna muni þ róast á næ stu árum  og 

áratugum . í öðru Lagi er síðan óvissan um hvernig vaxtaum hverfið  muni þ róast Langt fram  í 

tím ann . Eftir því sem ve itt Lán tiL nám sm anna verða hæ rri og vaxtak jö rin  verða hæ rri en 

áðu rn e fn t þak því m eira þarf r ík iss jóðu r að Leggja tiL vegna niðurgreiðsLu tiL nám sm anna. Að 

Lokum er óv issa  um hvernig afföLL a f nám sLánum  muni þ róast í fram tíð in n i. Hægt er að stiLLa 

upp nokkrum  dæ m um  tiL v iðm iðunar. ÚtLánasafn LÍN va r skv. ársre ikn ing i fy rir  árið  2018 um 

239 m a.kr. í meðfyLgjandi töflu er stiLLt upp nokkrum  dæ m um  sem  gefur þá vísbendingu um 

kostnaðinn sem  gæti faLLið á rík issjóð  e f ákveðið  væ ri að festa  vaxtaþak ið  við 4% verðtryggt. í 

töfLunni er m iðað við verðtryggða vexti en hægt er að beita sv ipaðri að ferðarfræ ð i fy rir 

óverðtryggða vexti.

Árlegur lántökukostnaður sem fellur á ríkissjóð

Ú tistandand i Lánveitingar m enntasjó ðsins á hverjum  tím a

ÁrL. vextir nám sLána 100 ma.kr. 200 ma.kr. 300 ma.kr.

3,3% 0 0 0

3,4% 100 m.kr. 200 m.kr. 300 m.kr.

4,0% 700 m.kr. 1.400 m.kr. 2.100 m.kr.

5,0% 1.700 m.kr. 3.400 m.kr. 5.100 m.kr.

6,0% 2.700 m.kr. 5.400 m.kr. 8.100 m.kr.

Ef ákveðið  er að se tja  vaxtaþak á Lánveitingar s jó ð sin s og útLánasafn ið  og vaxtak jö r sem  taka 

mið a f Lánakjörum  rík iss jóðs á m arkaði þ róast með fram angre indum  hætti þá má áætLa að 

niðurgreiðsLa r ík iss jóðs með nám sLánakerfinu geti orðið með fram angre indum  hæ tti. Rétt er 

að hafa í huga að um breytiLega vexti er að ræða þannig að þessar töLur geta sveifLast frá  

einum  tím a tiL annars . Einnig yrði MSN að gæta að því að innhe im ta frá  rík issjóð i mánaðarLega 

vaxtagreiðsLur sem  fæ ru upp fy r ir  skiLgreinda vaxtaþak ið  þar sem  ekki væ ri hægt að rukka
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Lán end urlána  rík is jó ðs tiL M enntasjóðs nám sm anna eru með eigendaábyrgð rík issjóðs, enda 
báðar sto fn an ir í eigu rík issjóðs. GreiðslufaLL M enntasjóðs á Lánum frá  endurlánum  rík issjóðs

M ennta- og  m enningarm álaráðuneyti , 4. m ars 2020.
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