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Efni: Umsögn um frumvarp til I aga um Menntasjóð námsmanna, 329. mál á 150. 
löggjafarþingi.

Ég skrifa ykkur þar sem í frétt á vef Stjórnmálaráðsins frá 15.apríl 2020 er vísað í búið sé að 
leggja fram breytingatillögu við ofangreint mál. Upplýsingafulltrúi Alþingi kannast hins vegar 
ekki við að það hafi verið I ögð fram breytingatillaga.

Í núverandi frumvarpi, ákvæði til bráðabirgða nr. II, er talað um að fella niður ábyrgðir á 
lánum teknum í tíð eldri I aga, svo framarlega sem að skuldari sé í skilum við sjóðinn og ekki 
á vanskilaskrá. Slíkt niðurfelling á ábyrgðum sumra aðila en ekki allra mismunar 
ábyrgðaraðilum án þess að þeir geti nokkuð aðhafst til að I eiðrétta sitt hlutskipti.

Fréttin á vefnum,
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/15/Abyrgdir-30-thusund-na 
mslana-felldar-nidur/ vísar hinsvegar í að allar ábyrgðir á aðilum sem eru í skilum við sjóðinn 
við gildistöku I aganna verði felldar niður. Þar með má gera ráð fyrir að fallið hafi verið frá því 
skilyrði að skuldari sé ekki á vanskilaskrá til að ábyrgð ábyrgðarmanns falli niður.

Með því fyrirkomulagi er möguleiki á að ábyrgðarmaður komi I áni í skil fyrir skuldar og geti 
þannig I osnað undan áframhaldandi ábyrgð. Því er það fyrirkomulag mun réttlátar fyrir 
ábyrgðarmenn en það sem komið hefur fram í fyrirliggjandi frumvarpi.

Vonandi er fréttin rétt að því I eiti að þessu hafi verið breytt í breytingartillögunni þrátt fyrir að 
hún hafi ekki verið I ögð fram á Alþingi enn sem komið er. Ef ekki er tekið á þessu í 
breytingatillögunni I egg ég til að ábyrgðir allra I ána sem voru tekin í tíð eldri I aga verði felldar 
niður til að ná sanngjörnu réttlæti fyrir alla ábyrgðarmenn og til vara að allar ábyrgðir á I ánum 
í skilum við sjóðinn, óháð stöðu skuldara á vanskilaskrá, séu felldar niður og ábyrgðarmanni 
gefinn kostur á að koma I áninu í skil.
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