
Frá: Nemendafélagi Háskólans á Bifröst 24. maí 2020

Til velferðarnefndar Alþingis.
Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrgðasjóð Launa (framlenging 
hlutabótaleiðar): Þingskjal 1427 - 813. mál, 150. löggjafarþing 2019-2020.
Nemendafélagi Háskólans á Bifröst þykir sárt að sjá að ekki er sérstaklega minnst á námsmenn 
í viðkomandi frumvarpi. Tilgangur þess er vissulega að tryggja stöðu fólks á vinnumarkaði en 
það er þó óumdeilanlegt að námsmenn eru sannarlega að miklu leyti til á vinnumarkaði. Í þessu 
samhengi vill Nemendafélagið sérstaklega benda á stöðu námsmanna við Háskólann á Bifröst 
og hvernig lög um atvinnuleysistryggingar eru að hluta til gölluð.
Samkvæmt könnun sem send var út til allra nemenda Háskólans á Bifröst í lok mars, þar sem 
svarhlutfall var 41,4% nemenda við skólann, voru rétt tæp 65% félagsmanna í 76% vinnu eða 
meira. Það ætti að þykja eðlilegt að þeir sem eru í 76% vinnu eða meira eigi skilyrðislaust rétt 
á atvinnuleysisbótum missi þeir sína vinnu, algerlega óháð því hvort viðkomandi sé í lánshæfu 
námi hjá LÍN -  og í öllu falli ætti það að vera skýrt að allir í 100% vinnu ættu alltaf að eiga 
skýran og skilyrðislausan rétt á atvinnuleysisbótum. Það ætti ekki að refsa því fólki fyrir að 
hafa valið að mennta sig með fram vinnu. Hér er munurinn á milli nemenda Háskólans á Bifröst 
og „týpískari“ námsmanna sá að flestir nemendur Háskólans á Bifröst eru að mennta sig með 
fram vinnu, ekki vinna samhliða námi. Þetta gera þeir til að auka eigin menntun og til að þekkja 
nýjustu fræði. Margir ganga jafnvel svo langt að stunda fullt nám samhliða fullri vinnu. 
Nemendafélagið lýsir yfir áhyggjum af því að félagsmenn þess njóti ekki sömu réttinda á 
atvinnumarkaði og aðrir launþegar fyrir það eitt að sýna þann dugnað að vera í miklu námi með 
mikilli vinnu.
Nemendafélagið vill benda á að 62,4% félagsmanna Nemendafélagsins eiga barn yngra en 18 
ára á sínu heimili. 44,8% félagsmanna eiga 2 börn eða fleiri. Skert atvinnumarkaðsréttindi 
félagsmanna gætu því komið mörgum barnafjölskyldum sérstaklega illa.
Í ljósi illa ígrundaðra reglna um atvinnuleysisbætur er fjárhagslega besti kostur þeirra nemenda 
sem missa sína vinnu eflaust í flestum tilvikum að segja sig úr námi og bíða eftir því að geta 
talist í virkri atvinnuleit. Á þeim biðtíma þarf þetta fólk þó að hafa í sig og á og er ekki útséð 
um hvernig viðkomandi eiga að fara að því. Reglur um atvinnuleysisbætur hvað varðar 
námsmenn byggja á þeirri hugsun að allir stundi línulegt nám, úr grunnskóla í menntaskóla og 
úr menntaskóla í háskóla, og klári sínar gráður án þess að hafa nokkurn tímann verið 100% 
þátttakendur á vinnumarkaði á þeim tíma utan sumartímans. Það á einfaldlega ekki lengur við
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-  og þá allra síst á Bifröst. 87,5% nemenda við skólann eru 26 ára eða eldri og 45,3% nemenda 
við skólann eru 36 ára eða eldri. Rétt er að nefna að strax í lok mars höfðu 3,8% nemenda 
Háskólans á Bifröst misst vinnuna vegna veirunnar, samkvæmt áðurnefndri könnun.
Atvinnumarkaðurinn setur síauknar kröfur á bæði aukna menntun þátttakenda á vinnumarkaði 
og að viðkomandi þekki nýjustu fræði. Þannig er algerlega eðlilegt að meðalaldur námsmanna 
hækki samhliða því og er það í raun hagur landsins að sem flestir þekki nýjustu fræði, óháð 
aldri. Háskólinn á Bifröst hefur komið til móts við þær kröfur en nú er nemendum skólans 
mismunað fyrir það eitt að hafa sýnt bæði metnað og dugnað.
Námsmenn sem einnig eru launþegar greiða í atvinnuleysistryggingasjóð. Þannig hafa 
námsmenn verið að borga of háar tryggingar og er því ljóst að annað hvort þarf ríkið að tryggja 
stúdentum rétt til atvinnuleysisbóta eða einfaldlega endurgreiða ofgreiddar tryggingar.
Í ljósi alls þessa þykir Nemendafélaginu skýr og eðlileg krafa að námsmenn sem stundað 
hafa x mikla vinnu og missi sína vinnu eigi skýran og skilyrðislausan rétt á
atvinnuleysisbótum. Að því sögðu tekur Nemendafélagið þó einnig undir kröfu 
stúdentahreyfmgarinnar sem heildar hvað varðar atvinnuleysisbætur til handa námsmönnum. 
Þó minnihluti nemenda við Háskólann á Bifröst teljist „venjulegir“ námsmenn þá má þó alls 
ekki gleyma þeim hópi. Í því ljósi fylgir hér greinargerð til að varpa ljósi á bága stöðu 
námsmanna undanfarin ár.
Það má byrja á því að benda á niðurstöður EUROSTUDENT VI frá árinu 2016, þar sem Ísland 
sker sig úr í samanburði við Evrópu þegar kemur að fjárhagsáhyggjum þeirra námsmanna sem 
reiða sig á opinberan námsmannastuðning. Niðurstöðum könnunarinnar hefur ávallt verið tekið 
með fyrirvara sökum þess að svarhlutfall íslenskra háskólanema var rétt yfir 12%. Séu 
niðurstöður könnunarinnar settar í samhengi við þróun LÍN á allra síðustu árum er þó 
vísbending um að niðurstöður EUROSTUDENT VI hafi ekki verið ýkja villandi. Samkvæmt 
EUROSTUDENT VI upplifðu yfir 60% íslenskra námsmanna sem reiddu sig á opinberan 
námsmannastuðning, með öðrum orðum LÍN, að þeir væru í miklum fjárhagserfiðleikum. Ekki 
einhverjum fjárhagserfiðleikum -  miklum fjárhagserfiðleikum. Næst á eftir Íslandi í þeim 
tölum kom Írland með rétt yfir 50%. Aðrar þjóðir voru fyrir neðan 50%. Fjárhagsstaða íslenskra 
námsmanna almennt mældist ekki góð í þeirri könnun en í heildina töldu 34% námsmanna sig 
eiga í miklum fjárhagserfiðleikum. Það sker sig þó úr hversu margir sem reiddu sig á 
framfærslu LÍN töldu sig eiga í miklum fjárhagserfiðleikum. Þetta var þó árið 2016, ekki í 
miðri kórónukreppu ársins 2020. Hluti af því af hverju niðurstöðunum var tekið með fyrirvara
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var eflaust að kaupmáttur íslenskra námsmanna mældist þokkalega góður í sömu könnun. Það 
er þó kannski vísbending um að kaupmáttur ungs fólks sé minni en hann ætti að vera. Ekki er 
loku fyrir það skotið að hátt leiguverð spili þar sinn þátt. Kynslóðin eftir hrun er ekki að fara á 
nýbyggingafyllerí eins og var hér á níunda áratugnum -  raunar var hér nýbyggingabindindi 
lengi eftir hrun.
LÍN hefur augljóslega gjörsamlega brugðist hlutverki sínu sem félagslegur jöfnunarsjóður 
miðað við niðurstöður EUROSTUDENT VI, eins og sést best á þróun á fjölda lánþega frá 
námsárinu 2013-2014, en fjöldinn hefur gjörsamlega hrunið.

Fjöldi lánþega hjá LÍN 1988-2017
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Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan er LÍN í mikilli tilvistarkreppu og ekkert útlit er fyrir 
að það hafi mikið hægt á ferlinum frá árinu 2017 -  en það eru þó engar nýrri opinberar tölur til 
um fjölda lánþega en frá námsárinu 2016-2017. Vert er að hafa í huga að fjöldi námsmanna 
hefur aukist til muna frá 20. öldinni, þegar fjöldi lánþega var nokkurn veginn á sama bili og 
árið 2017. Fjöldi lánþega námsárið 2016-2017 var 7.007, en umsóknir um lán það námsár voru 
8.342. Samkvæmt orðum mennta- og menningarmálaráðherra í september 2019 voru umsóknir 
um lán námsárið 2017-2018 einungis 7.007. Þannig fækkaði umsóknum um 1.335 á milli ára 
og er því líklegt að fjöldi lánþega hafi verið í kringum 6.000 það námsár. Samkvæmt 
ársreikningi LÍN fyrir árið 2018 lækkaði heildarveiting námslána frá almanaksárinu 2017 úr 
8.833 milljónum króna niður í 7.463,3 milljónir króna. Það verður varla skýrt nema með 
fækkun lánþega. Það er því með öllu líklegt að fjöldi lánþega námsárið 2018-2019 hafi ekki 
verið í lægri tölu síðan á fyrri hluta níunda áratugarins, sé sem sagt kominn niður fyrir 5.631 
lánþega -  en það var fjöldi lánþega árið 1984 samkvæmt ársskýrslu LÍN árið 2006. E f það er 
raunin að ekki hafi verið færri lánþegar síðan á fyrri hluta níunda áratugarins er ljóst að
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námsmenn á Íslandi í dag standa efnahagslega höllum fæti samanborið við fyrri kynslóðir -  
því ekki kemur lækkun á fjölda lánþega til vegna gríðarsterkrar fjárhagsstöðu námsmanna.
Þegar frumvarp til laga um námslán og námsstyrki (sem aldrei varð að lögum) var lagt fram á 
145. löggjafarþingi 2015-2016 var það t.a.m. rökstutt með því að þróunin hefði verið sú að 
námslán hafi hækkað. Þó höfðu námslán á hvern lánþega farið lækkandi hægt og bítandi frá 
árinu 2010, þegar þau náðu skiljanlegum hæðum sökum efnahagshrunsins.

Lán í þúsundum króna á hvern lánþega 1988- 
2017, m.v. meðaltal vísitölu neysluverðs 2018
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Mögulega gleymdist að reikna dæmið út frá vísitölu neysluverðs en líklega var frekar átt við 
sögulegt samhengi og að þróunin hefði ekki gengið til baka eftir hrun. Einnig gæti verið að 
vísað hafi verið til þess að námslán á hvern háskólanema á árunum rétt eftir hrun höfðu hækkað, 
eins og sjá má á mynd síðar í þessari umsögn, en þó hafði sú þróun gengið til baka árið 2015. 
Í þessu samhengi er kannski vert að minnast fyrri orða í þessari umsögn um kaupmátt ungs 
fólks í samhengi við háan húsnæðiskostnað -  og þar með ætlaða aukna þörf námsmanna á hærri 
framfærslu.
Meðalaldur námsmanna hefur hækkað á þessari öld. Sú hækkun kemur líklega til út frá annars 
vegar aukinni kröfu atvinnulífsins um aukna menntun atvinnuþátttakenda og hins vegar því að 
ungt fólk hefur síður efni á því að einbeita sér að fullu að sínu námi. Í því samhengi má benda 
á rannsóknir þess efnis að fjárhagsáhyggjur hafi slæm áhrif á námsárangur og námsframvindu. 
Þannig er hækkandi meðalaldur námsmanna annars vegar eðlileg þróun sökum breyttra krafna 
atvinnulífsins og hins vegar óeðlileg þróun sökum dræms kerfisstuðnings við ungt fólk. 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sýnt vilja til að ná meðalaldri námsmanna 
hérlendis niður, meðal annars með frumvarpi um Menntasjóð námsmanna. Meðalaldurinn næst 
þó ekki svo auðveldlega niður án þess að greina fyrst hvers vegna Íslendingar eru eldri en

4



almennt í heiminum þegar þeir útskrifast með sínar gráður. Í því samhengi má nefna, eins og 
fram kemur síðar í þessari umsögn, að heildarfjöldi námsmanna á Íslandi hefur dregist saman 
samhliða gríðarlegri fækkun lánþega hjá LÍN. Efnaminna fólk leitar síður í nám og þegar þau 
fara í nám þá er það eftir að hafa unnið fyrir sínu námi. Það er ekki hægt að nýta eingöngu LÍN 
til að koma sér í gegnum nám, eins og sést glöggt á niðurstöðum EUROSTUDENT VI hvað 
varðar fjárhagserfiðleika þeirra námsmanna sem nýta sér LÍN. Þannig gagnast LÍN ekki öðrum 
en þeim sem þegar hafa tryggar tekjur og/eða bakland sér til stuðnings. Þannig er hlutverk 
LÍN, að tryggja landsmönnum tækifæri til menntunar óháð efnahag, flogið út um gluggann. 
Það hefur vissulega verið gert í þeim tilgangi að tryggja LÍN sem fjárhagslega sjálfbæra 
stofnun, en á kostnað þess að stofnunin sem slík gagnast ekki þeim sem ættu helst að nýta sér 
þjónustu hennar. Þannig eykur núverandi lánasjóðskerfi við ójöfnuð í íslensku samfélagi. Það 
er vissulega verið að ráðast í breytingar á því kerfi en það gagnast ekki í núinu -  og í núinu er 
þörf.
Þrátt fyrir allt þetta hafa meðallán á hvern lánþega þó farið lækkandi frá árinu 2015 og voru 
árið 2017 frekar í takt við sögulegt samhengi. Það kemur ekki til vegna þess að fyrrnefnt 
frumvarp hafi verið samþykkt, svo eðlilegasta skýringin er sú að námsmenn hafi í auknum 
mæli leitað sér framfærslu á atvinnumarkaði. Tölur úr könnun EUROSTUDENT VI um 
fjárhagserfiðleika námsmanna eftir því hvaðan þeirra helsta framfærsla kom styðja við þá 
kenningu að á allra síðustu árum hafi verið aukinn hvati fyrir námsmenn þess efnis að sjá fyrir 
sér sjálfir, sem og tölur um fordæmalausa lækkun í fjölda lánþega hjá LÍN -  og eru þó 
kerfisbreytingar ársins 1992 teknar með í reikninginn. Einnig er vert að benda á að atvinnuleysi 
á landinu undanfarin ár hefur verið það lítið að í raun mætti tala um skort á framboði af 
vinnuafli. Þannig hafa námsmenn haft greiðan aðgang að framfærslu í atvinnulífinu -  en það 
hægir þó eðlilega á meðalnámsframvindu að stúdentar hafi þurft að reiða sig á atvinnulífið til 
að hafa í sig og á. Námsmenn á vinnumarkaði svöruðu þó eftirspurn eftir vinnuafli og 
minnkuðu þörf á því að flytja vinnuafl inn til að svara eftirspurninni. Þannig hafa námsmenn 
stutt við atvinnulífið og vöxt síðustu ára og séð til þess að fjármagn hefur síður flotið úr landi 
sökum aðflutts vinnuafls. Nú er öldin þó önnur og þá á að skilja stúdenta eftir -  eflaust er sú 
hugsun tilkomin vegna hugmyndarinnar um línulega þróun námsframvindu, og að námsmenn, 
sem ungt fólk, ættu að geta verið hjá foreldrum sínum. Það eru þó úreltar hugmyndir sem eiga 
ekki við íslenskan veruleika árið 2020. Þannig má sömuleiðis benda á það að ekki allir geta 
reitt sig á stuðning foreldra. Í því samhengi nægir að benda á þann fjölda eldri námsmanna við 
Háskólann á Bifröst sem hafa að fullu verið þátttakendur í atvinnulífinu en eiga nú ekki rétt á
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atvinnuleysisbótum ef þeir hafa misst vinnuna. Miðað við aldursdreifingu þeirra og að 62,4% 
þeirra eigi barn undir 18 ára aldri má reikna með að margir þeirra eigi einnig börn yfir 18 ára 
aldri og að viðkomandi börn séu námsmenn. Að auki má benda á að ekki búa allir svo vel að 
eiga foreldra, og enn fleiri búa ekki svo vel að eiga efnamikla foreldra. Þannig má aftur benda 
á EUROSTUDENT VI, en þar kom fram að þeir íslensku námsmenn sem áttu ekki foreldra 
með háskólagráðu unnu að meðaltali 5 klukkustundum meira heldur en þeir námsmenn sem 
áttu foreldra með háskólagráðu. Það var með mesta mun í Evrópu -  sem gefur ekki góða mynd 
af jöfnuði á Íslandi -  og styður við þá fullyrðingu að LÍN hafi brugðist hlutverki sínu sem 
félagslegur jöfnunarsjóður.
Þegar heildarveiting námslána frá LÍN er framreiknuð að meðaltali vísitölu neysluverðs ársins 
2018 má glöggt sjá að tölurnar hafa gjörsamlega hrunið frá árinu 2013. Þetta má sjá á næstu 
mynd.

Heildarveiting námslána frá LÍN 1988-2018 í 
milljónum króna, m.v. verðlag 2018
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Þetta er í beinu samhengi við þróun á fjölda lánþega hjá sjóðnum en myndin er sett fram til að 
varpa ljósi á þær gríðarlegu fjárhæðir sem hafa sparast á þessum áratug. Fjárhagsstaða LÍN 
hefur batnað til muna samhliða gríðarlegri fækkun lánþega og var handbært fé sjóðsins í lok 
árs 2018 yfir 13 milljarðar króna, eigið fé 104 milljarðar króna og skuldir 96 milljarðar króna. 
Þannig voru skuldir og eigið fé alls 200 milljarðar króna í árslok 2018. Það ætti því algerlega 
að vera LÍN kleift að bjóða eins konar hlutabótaleið fyrir námsmenn í sumar. Það myndi 
sömuleiðis tryggja virkni stúdenta samhliða fjárhagsöryggi þeirra, en virkni stúdenta hefur 
verið áhyggjuefni ríkisstjórnarinnar í orðræðu hvað varðar atvinnuleysisbætur til handa 
námsmönnum. Við skulum líka gefa því gaum að íslenskir námsmenn eyddu yfir 50 
klukkustundum á viku -  að meðaltali -  í vinnu og nám samkvæmt könnun EUROSTUDENT
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VI (enn og aftur -  hæsta skorið í Evrópu) og að á námsmönnum er almennt gríðarlegt álag. 
Námsmenn eru ekki hræddir við virkni -  svona að meðaltali.
Lítum nú á þrjár myndir.

Heildarfjöldi námsmanna 1998-2019 skv. gögnum 
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Lán í þúsundum króna á hvern nemanda á 
háskólastigi 1998-2018, m.v. meðaltal vísitölu 
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Eins og kemur fram á fyrstu myndinni þá hefur íslenskum námsmönnum fækkað samhliða 
gríðarlegri fækkun í fjölda lánþega hjá LÍN -  og miðað við fjárhagsstöðu námsmanna og 
gríðarlegs ójöfnuðar á vinnuþörf námsmanna eftir menntun foreldra þeirra er líklegt að sú 
þróun komi til vegna þess að efnaminna fólk á síður efni á því að fara í nám. Þannig er það 
einnig hluti af þeirri þróun að meðalaldur námsmanna fer hækkandi.
Á miðjumyndinni sést hlutfall lánþega hjá LÍN af heildarfjölda námsmanna. Það ætti ekki að 
koma á óvart að topparnir á þeirri mynd voru skólaárin 2008-2009 og 2009-2010. Hlutfall 
lánþega af heildarfjölda námsmanna lækkaði í kjölfarið og frá árinu 2013 hefur hlutfallið 
hrunið og er í engum takti við sögulegt samhengi. Miðað við tölur um fjölda lánaumsókna 
námsárið 2017-2018 sem vísað var til fyrr í þessari umsögn eru líkur á því að hlutfallið hafi 
áfram hrunið eftir námsárið 2016-2017, sem er síðasta árið sem vísað er til á myndinni.
Á síðustu myndinni sést að stuðningur LÍN við háskólakerfið sem heild hefur ekki verið lægri 
frá því að Hagstofan hóf að birta tölur um heildarfjölda námsmanna. Það er erfitt að fullyrða 
hvort hann sé í sögulegu lágmarki, enda LÍN 59 ára gömul stofnun, en þetta er þó í öllu falli 
minnsti stuðningur sem LÍN hefur veitt háskólakerfinu í áratugi.
Staða námsmanna er ekki til komin vegna ákvarðana þeirra sjálfa, heldur ákvarðana 
stjórnsýslunnar um hvernig ætti að tryggja hag námsmanna. Stjórnsýslan hefur algerlega 
brugðist námsmönnum eins og sést á þessum tölum -  og nú á aftur að bregðast þeim. Það 
verður ekki skýrt öðruvísi en að um sé að ræða annað hvort sinnuleysi eða skilningsleysi á 
stöðu námsmanna.
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Að öllum ofangreindum þáttum meðtöldum telur Nemendafélagið skýrt að námsmenn ættu að 
hafa rétt á atvinnuleysisbótum, í öllu falli sumarið 2020 og í öllu falli alltaf ef námsmenn vinna 
x mikið með námi. Námsmenn hafa staðið höllum fæti síðari hluta þessa áratugar og þó lagt 
sitt af mörkum þess efnis að samfélagið náði sér eftir hrun og svo sannarlega skilað verðmætum 
inn í hagkerfið, um fram það sem mætti búast við frá þeim hópi landsmanna. Að neita 
stúdentum um rétt til atvinnuleysisbóta sýnir aldrei annað en skilningsleysi á stöðu stúdenta og 
vilja til að fórna námsmönnum -  eflaust byggðan á úreltri ímynd um tvítugan háskólanema 
sem á góða og tekjuháa foreldra. Þó það sé vilji mennta- og menningarmálaráðuneytisins að 
staðalgera þá staðalímynd þá lýsir sá vilji ekki ástandinu eins og það er akkúrat núna. Það er 
aldrei annað en veruleikafirring að byggja aðgerðir um námsmenn á úreltri staðalímynd og trú 
um að allir hafi greiðan aðgang að baklandi. Stundum er eina baklandið nefnilega íslenska ríkið 
-  þrátt fyrir góðan vilja og mikinn dugnað. Síðari hluta þessa áratugar var helsta baklandið góð 
staða á atvinnumarkaði -  ekki íslenska ríkið. Nú er ekki lengur góð staða á atvinnumarkaði og 
því þarf ríkið að taka við boltanum.
Að lokum afsakar Nemendafélagið lengd umsagnar þess við frumvarp þetta en 
Nemendafélaginu þótti rík ástæða til að gera ítarlega grein fyrir stöðu námsmanna hérlendis.

Virðingarfyllst, f.h. Nemendafélags Háskólans á Bifröst,
Leifur Finnbogason, formaður
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