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Frumvarp til laga um 
Menntasjóð námsmanna
- fundur með ailsherjar- og 
menntamáianefnd

Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið



nngangur

Óskað var eftir afstöðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins til fyrirliggjandi áhrifamats með 
frumvarpi til iaga um Menntasjóð námsmanna og sjónarmiðum varðandi þak á vexti iánanna, 
sbr. 17. og 18. gr. frumvarpsins

í frumvarpi tiL iaga um Menntasjóð námsmanna felast yfirgripsmikiar breytingar sem hafa áhrif 
á ríkisfjármál. Verði frumvarpið að iögum má gera ráð fyrir að áhrif þess á ríkisfjármál verði 
töiuverð:

- Hátt flækjustig og óvissuþættir tiL staðar sem unnið er að því að greiða úr

- FJR telur mikilvægt að gerð sé grein fyrir óvissu- og áhættuþáttum í iögskýringum með 
máiinu til að afstaða og viLji iöggjafans sé skýr

Á eftirfarandi giærum er yfirlit yfir heistu áhrif - ekki tæmandi Listi



Vaxtaálag - 17. - 18. gr.
Vaxtaálag skal taka mið af væntum affölum og endurgreiðslu námslána. Áhættuþátturinn fyrir ríkissjóð

felst í tvennu:

a. hvort álagið á markaðsvexti sé rétt metið

b. ef vextir og álag fara upp fyrir skilgreint hámark í 17. og 18. gr. og ákveðið yrði að auka framlög úr 

ríkissjóði til að koma til móts við námsfólk

í úthlutunarreglum skal mælt fyrir um ýmsa framkvæmd, s.s. hámark skólagjaldalána.

- Skólagjaldalán tilheyra lánahluta sjóðsins, sem á að vera sjálfbær. Lánsfjárhæðin getur haft áhrif á 

það álag sem Leggja þarf ofan á markaðsvexti, t.a.m. ef hámark er ekki tilgreint eða er það hátt að 

líklegt sé að LítiLL hLuti þeirra endurgreiðist. Þannig myndi annað námsfóLk bera þann kostnað í 

gegnum hækkað álag á Lánin.



Vaxtaþak - 17. og 18. gr.
I frumvarpinu er kveðið á um vaxtaþak, 4% á verðtryggð lán og 9%  á óverðtryggð.

Ef vextir fara yfir skilgreint hámark fer þriggja manna nefnd yfir ástæður þess og Leggur til við ráðherra 

möguLegar útfærsLur á breytingum. FjármáLa- og efnahagsráðuneytið á ekki fuLLtrúa i nefndinni. FJR telur 

æskilegt að fulltrúi frá ráðuneytinu sé í nefndinni vegna laga um opinber fjármál og áhættu sem ákvæðið 

hefur i för með sér fyrir ríkissjóð.

Áhætta fyrir ríkissjóð: Námsmenn greiða vexti upp að þaki. Lánin eru upphaflega fjármögnuð með útgáfu 

ríkisskuLdabréfa sem bera markaðsvexti. Bilið þar á miLLi þyrfti að endingu að fjármagna af ríkissjóði.



Endurgreiðslur námslána - 19. - 21. gr.

• Áhrif á jafnrétti kynjanna - kynjuð fjárlagagerð

• í mati á áhrifum kemur fram að frumvarpið jafni stöðu lánþega með börn á 

framfæri og þeirra sem eru barnlaus þar sem styrkir eru veittir fyrir framfærsiu 

barna í stað Láns í núverandi kerfi. Líklegt er að þetta ákvæði stuðLi að jafnrétti 

kynjanna.

• Fastar afborgarnir: Hækkar endurgreiðslubyrði hjá þeim sem hafa Lágar tekjur. 

Konur að jafnaði með lægri Laun en karlar og eru oftar í hlutastörfum en karlar. 

Hættvið neikvæðum áhrifum á jafnrétti kynjanna m.v. þessa forsendu.

• ÆskiLegt væri að greina áhrif á stöðu kynjanna með ítarLegri hætti þar sem 

frumvarpið mun hafa mikiL kynjaáhrif verði það að Lögum.



Lánsfjármál - 34. gr.

Gert er ráð fyrir að MSN verði heimilt að taka Lán hjá ríkissjóði

- MSN krefst mikils fjármagns úr ríkissjóði tiL að standa undir útiánum á upphafsárum 
sjóðsins.

- Miðað við forsendur í kostnaðarmati nemur nettó iánsfjárþörf sjóðsins 59,7 ma.kr. á 
árunum 2020-2025.

- Annað hvort myndi ríkissjóður enduriána upphæðina tiL MSN eða veita sjóðnum 
fjárveitingu. Ráðstöfunin myndi hafa bein áhrif á skuldir ríkissjóðs þarsem hann 
þyrfti að taka lán hvor leiðin sem farin yrði.



Endurgreiðslur MSN til ríkissjóðs - 34. gr.

■ í áhrifamati er áætlað að endurgreiðslur MSN til ríkissjóðs hefjist árið 2044.

■ Kjör á lánum ríkissjóðs til MSN vantar en þau eru mikilvæg forsenda mats á 
endanlegum kostnaði ríkissjóðs við kerfisbreytinguna.

■ í frumvarpinu er kveðið á um að MSN geti greitt inn á lán við ríkissjóð án kostnaðar. 
Ákvæðið felur í sér áhættu fyrir ríkissjóð vegna misræmis á tímaiengd útlána ríkissjóðs tiL 
MSN og útgefinna skuidabréfa ríkissjóðs á markaði. Komi tímabil þar sem vaxtastig lækkar og 
mikið verður um uppgreiðsiur námslána gæti MSN greitt upp sín Lán frá ríkissjóði. Ríkissjóður 
myndi hins vegar sitja eftir með þau lán sem hann stofnaði tiL til þess að fjármagna MSN í 

upphafi, líklega á verri kjörum en þá bjóðast á markaði.



Rekstur sjóðsins - 34. gr.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ríkið veiti sjóðnum framlög til umsýslu og reksturs.

í mati á áhrifum er gert ráð fyrir 175 m.kr. hækkun fyrsta árið og 150 m.kr. á ári eftir 

það.

FJR telur að ekki hafa verið sýnt fram á þörf fyrir jafn mikla hækkun og gert er ráð 

fyrir T mati á áhrifum.



Gildistaka - 37. gr.

• í frumvarpi er gert ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi og komi til framkvæmda 1. 

jÚLT 2020

• Að mati FJR þarf Lengri undirbúningstíma vegna útfærsLu og undirbúnings þátta 

sem hafa áhrif á ríkisfjármáLin

• ÆskiLegra væri að giidistími væri í fyrsta Lagi 1. janúar 2021 verði frumvarpið að 

Lögum



Skil á miLLi sjóða: MSN og LÍN - 37. gr.

• Fram kemur í greinargerð frumvarpsins að gert sé ráð fyrir að nafni LÍN verði 

breytt og að eldri sjóður verði deild í sjóðnum

• Ekki er kveðið nánar á um skil á miLLi sjóða en í eldri sjóði eru umtalsverðar eignir

• Að mati FJR þarf að útfæra skil á miLLi sjóða með frekari hætti, hvoru tveggja útfrá 

réttindum lántakenda í eldra kerfi (réttindi og stjórnsýsLuLeg meðferð þurfa að 

vera skýr) sem og meðferð eigna, skuldbindinga og staðsetningar sjóðsins.

9. mars 2020



ÁLitamáL sem borin voru undir 
rei kn i ngsski Laráð

Flokkun stofnunar á grundvelLi aLþjóðLegs hagskýrslustaðaLs um opinber fjármáL 

AfföLL sjóðsins og gjaLdfærsLa styrkja 

NiðurfeLLing ábyrgða ábyrgðamanna



Lög um opinber fjármái - A og B hluti

50. gr. Starfsemi og verkefni ríkisins.

Starfsemi ogverkefni ríkisins flokkast 

með eftirfarandi hætti:

1. A-hluti. Til A-hluta telst starfsemi og 

verkefni sem eru einkanlega 

fjármögnuð með skatttekjum, 

iögbundnum þjónustutekjum eða 

framlögum.

2. B-hluti. Til B-hluta teljast fyrirtæki og 

lánastofnanir sem eru undir beinni 

stjórn ríkisins og rekin eru á ábyrgð 

ríkissjóðs. Þessir aðiiar starfa á 

markaði og standa að stærstum hluta 

undir kostnaði við starfsemi sína með 

tekjum af sölu á vöru eða þjónustu til 

almennings og fyrirtækja.



Flokkun í A- eða B-hluta ríkissjóðs

Undanfarna mánuði hefur reikningsskiLaráð haftflokkun MSN/LÍN tiL umfjölLunar 

með hLiðsjón af því hvort breyta eigi flokkun stofnunarinnar frá því að vera í B-hluta 

yfir í A-hluta stofnun

Niðurstaða ráðsins er að senniLega beri að fLokka stofnunina tiL A-hLuta 

Breytingin mun hafa margvísleg áhrif, efafverður, sem enn erverið að meta



Breytingar: frá B-hluta í A-hiuta stofnun

Breytt flokkun hefur margvísieg áhrif á ríkisfjármál, má þar nefna:

- Lán LÍN teljast nú ekki til skulda ríkissjóðs en verði stofnunin flokkuð í A-hluta 

verður breyting þar á og munu lán þá t.a.m. hafa áhrif á skuldareglu. Sama 

gildir um MSN.

- Fari LÍN undir A-hluta myndu um 59 ma.kr. skuldir sem ekki eru í eigu ríkissjóðs 

bætast við langtímaskuldir ríkissjóðs og hækka skuIdahLutfalL hins opinbera um 

u.þ.b. 2% af VLF. Krafa ríkissjóðs fyrir 35 ma.kr. myndi þurrkast út á móti.

- Áhrif MSN á skuLdir ríkissjóðs eru óháðar því hvort hann teljist tiL A-hLuta eða 

ekki. Ríkissjóður þyrfti að fjármagna fjárþörf MSN með Lántökum. Áhrifin nema 

samtals um 60 ma.kr. árin 2020-2025 sem jafngiLdir um 1,5% af VLF ársins 2025.



Afföll sjóðsins og gjaidfærsla styrkja

• AfföLL:

- A-hLuti: Gjaldfærast hjá ríkissjóði

- B-hluti: Gjaidfærast hjá sjóðnum 

en hafa áhrif á afkomu ríkissjóðsí 

gegnum hLutdeiLdarreglu. Engin 

áhrif skv. GFS

• Styrkir

- A-hLuti: Gjaldfærist jafnóðum

- B-hluti: Gjaldfærist jafnóðum



Niðurfelling ábyrgða ábyrgðamanna - 
ákvæði til bráðabirgða II

• Gert ráð fyrir í frumvarpinu að fella niður ábyrgðir ábyrgðamanna á námslánum sé Lán 

í skilum og lánþegi sé ekki á vanskilaskrá

• Áætiaður kostnaður samkvæmt mati á áhrifum í greinargerð frumvarpsins er 3,1 ma.kr.

• Þrátt fyrir að kostnaðurinn verði gjaldfærður hjá LÍN í stað ríkissjóðs (miðað við B- 

hluta stofnun hefur niðurfeliingin áhrif á afkomu ríkissjóðs samkvæmt IPSAS í 

gegnum hLutdeiLd í afkomu hLutdeiLdarféLaga og samrekstrar

• Áhættuþáttur: að gjaldfæra þurfi niðurfeLLinguna hjá ríkissjóði verði sjóðurinn 

fiokkaður í A-hiuta


