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Efni: Umsögn SFF um frumvarp til laga um Menntasjóð námsmanna, 150. löggjafarþing, 
þingskjal 373 -  329. mál.

Þann 1. nóvember 2019 lagði mennta- og menningarmálaráðherra fram frumvarp til laga um Menntasjóð 
námsmanna. Markmið frumvarpsins sem ráðherra leggur til að verði að lögum er að tryggja þeim sem 
falla undir lögin tækifæri til náms, án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti, með því að veita 
námsmönnum fjárhagslega aðstoð í formi námslána og styrkja.

Þá gerir frumvarpið einnig ráð fyrir að ábyrgðir ábyrgðarmanna á námslánum teknum í tíð eldri laga 
skuli falla niður við gildistöku laganna að uppfylltum tilteknum skilyrðum sbr. bráðabirgðaákvæði nr. 
II í frumvarpinu. Bráðabirgðaákvæði nr. II hljóðar svo:

„II-
Abyrgð ábyrgðarmanns á námslánum teknum í tíð eldri laga skal falla niður við gildistöku laga þessara, enda 

sé lánþegi í skilum við Lánasjóð íslenskra námsmanna og ekki á vanskilaskrá. Sama gildir um ábyrgðir á 
námslánum sem eru í óskiptum dánarbúum.

Ábyrgð ábyrgðarmanns á námslánum teknum í tíð eldri laga fellur niður við andlát hans enda sé lánþegi í 
skilum við Lánasjóð íslenskra námsmanna.

Lánþegi þ a rf í tilvikum 1. og 2. mgr. ekki að fá  annan ábyrgðarmann nema lánþegi teljist ekki tryggur 
samkvæmt úthlutunarreglum. “

Þegar kemur að ábyrgð á greiðslu námsláns er rauði þráður frumvarpsins sá að námsmaður skuli sjálfur 
bera ábyrgð á að greiða lánið til baka. Í gegnum tíðina hefur verið nokkuð um það að þeir námsmenn 
sem hafa ekki getað fengið ábyrgðarmann svo sem foreldri hafi leitað til fjármálafyrirtækja og lagt fram 
bankaábyrgð í staðinn en frumvarpið orðar ekki að ábyrgðaryfirlýsingar fjármálafyrirtækja vegna 
námslána tekinna í tíð eldri laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992 falli niður. Frumvarpið 
vísar ítrekað til laga um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 en sú löggjöf gildir einungis um ábyrgð einstaklinga.

Að mati SFF er óskýrt hvort ábyrgðaryfirlýsingar fjármálafyrirtækja vegna þessara námslána skuli 
falla niður en ef frumvarpið gerir ekki ráð fyrir því þá er ljóst að skuldurum og ábyrgðaraðilum er 
mismunað. Æ tla má að tilgangur frumvarpsins sé ekki að mismuna skuldurum að þessu leyti. Til þess 
að tryggja jafnræði skuldara telja SFF þörf á að bráðabirgðaákvæði II kveði á um að það nái einnig til 
ábyrgðaryfirlýsinga fjármálafyrirtækja..
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