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Efni: Umsögn Háskóla íslands um frumvarp til laga um Menntasjóð námsmanna -  150. 
löggjafarþing, 329. mál

Háskóla íslands fagnar því að lög um námsaðstoð skuli tekin til gagngerrar endurskoðunar og 
að horft sé til þess sem vel er gert í þessum efnum í nágrannalöndum okkar. Þá líst 
Háskólanum vel á að hluti af námsaðstoðinni verði í formi styrkja. I námslánum samkvæmt 
núverandi kerfi reynist hluti lánanna vissulega vera styrkur, en í augum námsmanna er óljóst 
nú hvað styrkurinn er stór hluti lánanna auk þess sem hvatamir til að fá styrki snúa almennt 
ekki að því að hraða námsffamvindu og minnka brotthvarf. Að mati Háskólans er æskilegt að 
gert sé sýnilegra hvaða hluti aðstoðarinnar er styrkur og hvað er lán.

Einn vandi nemenda við framhalds- og háskóla á íslandi hefur löngum verið mikil vinna með 
námi (sjá niðurstöður könnunarinnar Eurostudent VI:
https://www.stiomarradid.is/lisalib/getfíle.aspx?itemid=2d86daef-4fbl-l le8-942b- 
005056bc530c).

en hún kemur að öllu jöfnu niður á námsárangri. Tryggja þarf með nýju námslánakerfi að 
nemendur geti helgað sig náminu án þess að þurfa að hafa fjárhagsáhyggjur. Eins og kemur 
fram í niðurstöðum Eurostudent VI skera háskólanemar á íslandi sig nokkuð frá nemendum 
annars staðar á Norðurlöndum þegar kemur að vinnu með námi. Slík vinna samhliða námi 
veldur of miklu álagi á nemendur og hefur slæmar afleiðingar fyrir námsframvindu. 
Fjárhagslegar áhyggjur og vinnutengdar aðstæður em ein algengasta ástæða þess að stúdentar 
á íslandi tefjast í námi eða hverfa frá námi. Því er mikilvægt að námsaðstoðarkerfið sé með 
þeim hætti að fýsilegra sé fýrir nemendur að gefa sig alla að náminu í stað þess að vinna með 
því. Þannig má að öllum líkindum stytta þann tíma sem þarf til að ljúka námi og, sem ekki er 
síður um vert, draga úr brotthvarfi nemenda úr námi. Athuganir á brotthvarfi nema við 
Háskóla íslands hafa m.a. leitt í ljós að brotthvarfsnemar vinna mikið með námi og hluti 
þeirra, um 22%, nefna fjárhagsástæður og aðrar persónulegar ástæður sem meginorsök þess 
að þeir hurfu frá námi (Friðrik H. Jónsson, Könnun á meðal skráðra nemenda Háskóla Islands 
sem hætt hafa námi, Háskóli íslands / Félagsvísindastofnun 2008).

Ljóst er að ýmsar breytingar eru námsmönnum í vil. Mest munar um að 30% láns falla niður 
ef námi lýkur á tilteknum tíma. Sá hvati sem nemendur hafa til að ljúka námi á tilsettum tíma 
er æskilegur og til þess fallinn að bæta námsframvindu þeirra. Þá er hins vegar einnig ljóst að 
aðrar breytingar eru til hins verra fýrir námsmenn, þ.e. að ekkert fast hámark er á vöxtum, 
endurgreiðslur byija fyrr og eru hærri en áður og að lán fólks sem lýkur námi eftir 35 ára 
aldur verða alltaf jafngreiðslulán, óháð tekjum.

Ákvæði um að 30% af höfuðstól falli niður ef námi lýkur innan tiltekins tíma verður án efa 
mörgum hvatning til þess að ljúka námi á tilsettum tíma eins og áður sagði. Þetta ákvæði getur
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á hinn bóginn verið erfitt í framkvæmd og kallað á mörg álitamál þegar skera þarf úr um 
undanþágur hafi nemandi tafist í námi. Þá getur þetta ákvæði, þar sem um töluverðar 
fjárhæðir getur verið að ræða, einnig kallað á auknar kröfur nemenda á háskólana, t.d. um 
rýmri reglur um upptökupróf og rýmri skilafresti á verkeínum.

Hætt er þó við að námsmenn geri sér ekki allir ljóst hvenær þeir munu ljúka námi. Ef 
prófgráða næst ekki á því ári sem námsmaður verður 35 ára breytast öll námslán hans fram að 
því í jafngreiðslulán, sem hann greiðir af óháð tekjum. Lánskjör eru því óljós fram að 
námslokum, en gera má ráð fýrir að endurgreiðslur af jafngreiðslulánum verði sumum 
þungbærar. Þá er fróðlegt að skoða hverjir það eru helst sem þessi breyting gæti komið sér illa 
fyrir, þ.e. hækkað heildarupphæð endurgreiðslna. Fyrr á árum var nokkuð um að konur hæfu 
háskólanám á fertugsaldri, oft eftir að böm þeirra vom komin úr frumbemsku. Árið 2017 voru 
konur 69% háskólanema á aldrinum 31 árs til fertugs, en konur vom þá 61% háskólanema á 
aldrinum 21 árs til þrítugs.

Ef litið er sérstaklega til nemenda sem ljúka námi eftir 35 ára aldur er ljóst að ákvæði laganna 
geta verið töluvert íþyngjandi. Miðað við hæstu skuldina sem nefiid er í töflu 5 í greinargerð 
(8 ára nám, skólagjöld, ekki lokið á tilsettum tíma, námi lokið við 36 ára aldur) situr 
námsmaður uppi með 18,9 milljóna skuld sem greiða á á 29 árum (lán skulu almennt vera að 
fullu greidd á því ári sem lánþegi nær 65 ára aldri). Greiðslubyrðin er 985 þúsund krónur á ári 
miðað við 3% vexti. Miðað við tekjuhæsta manninn í töflu 4, sem fær 840 þúsund krónur í 
mánaðarlaun um fertugt, verður greiðslubyrðin þá 10%, en fer síðar niður í 9%. Miðað við 
næstlægsta tekjuflokkinn í töflu 4, sem fær 400 þúsund á mánuði um fertugt byrjar 
greiðslubyrðin í 21%, en dettur síðan í 19-20%. Sjá nánar í eftirfarandi töflu um 
greiðslubyrði:

Greiðslubyrði af námsláni, % af tekjum. Jafngreiðslulán, lánþegi lýkur námi við 36 ára 
aldur, greiðir það með 3,5% vöxtum til 65 ára aldurs. Miðað er við skuldir skv. töflu 5 í 
greinargerð og tekjuflokka í töflu 4.

Aldur 35 40 45 50 55 35 40 45 50 55
Tekjur, þús. kr. á mánuði 363 400 421 426 415 762 839 883 893 870
Leigulaust, 3 ár, ekki skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 3% 3% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1%
Leigulaust, 3 ár, skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 6% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2%
Eigið húsn. eða leiga, 3 ár, ekki 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 6% 6% 5% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 3%
Eigið húsn. eða leiga, 3 ár, 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 6% 6% 5% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 3%
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Eigið húsn. eða leiga, 3 ár, 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 6% 6% 5% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 3%
Námi ekki lokið á tiísettum tíma 9% 8% 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4% 4%
Eigið húsnæði eða leiga, 5 ár, 
ekki skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 7% 7% 6% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 11% 10% 9% 9% 9% 5% 5% 4% 4% 4%
Eigið húsn. eða leiga, 5 ár, 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 11% 10% 9% 9% 9% 5% 5% 4% 4% 4%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 15% 14% 13% 13% 13% 7% 7% 6% 6% 6%
Eigið húsn. eða leiga, 8 ár, ekki 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 12% 11% 10% 10% 10% 6% 5% 5% 5% 5%
Námi ekki lokið á tilsettum tíma 17% 15% 15% 14% 15% 8% 7% 7% 7% 7%
Eigið húsn. eða leiga, 8 ár, 
skólagj.
Námi lokið á tilsettum tíma 17% 15% 15% 14% 15% 8% 7% 7% 7% 7%
Námi ekki lokið átilsettum tíma 23% 21% 20% 19% 20% 11% 10% 9% 9% 9%

I þessu sambandi má einnig benda á niðurstöður starfshóps sem skipaður var af 
forsætisráðherra þar sem lagt var til að unnið yrði að því að létta endurgreiðslubyrði 
námslána. Það er erfitt að sjá með hvaða hætti þessar breytingar sem snúa að nemendum sem 
ljúka námi eftir 35 ára aldur samræmast tillögum starfshópsins.

Þá er óljóst hvort ívilnanir sem ráðherra er heimilt að veita við endurgreiðslu námslána vegna 
náms í tilteknum námsgreinum, og til starfa á tilteknum svæðum, nái þeim markmiðum sem 
stefnt er að þar sem ekki verður séð að afsláttur af námslánum sé hagkvæmasta leiðin til þess 
að bæta úr skorti í einstökum starfsgreinum. Ýmislegt bendir til þess að starfskjör hafi þar 
meira að segja.

Einnig er rétt að benda á að ef vel á að vera þurfa stjómvöld að safna ítarlegum upplýsingum 
um námsþátttöku þeirra hópa sem minnst er á í greinargerðinni að eigi erfiðara með að sækja 
nám, þ.e. einstæðra foreldra, námsmanna með barn á framfæri og námsmanna sem búa utan 
höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt greinargerðinni er það m.a. markmiðið með 
lagasetningunni að bæta stöðu þessara hópa sem er mjög jákvætt, einkum í ljósi þess hve hátt 
hlutfall íslenskra háskólanema fellur í þennan hóp samanborið við aðra evrópska háskólanema 
(sjá niðurstöður Eurostudent VI). Til að hægt sé að ganga síðar úr skugga um að þetta 
markmið hafi náðst þarf að safna ítarlegum upplýsingum um núverandi stöðu.

Að lokum viljum við ítreka að Háskólinn fagnar því að lög um námsaðstoð skuli tekin til 
gagngerrar endurskoðunar en ítrekar mikilvægi þess að sérstaklega sé hugað að hvaða 
neikvæðu áhrif breytingamar kunni að hafa á mismunandi hópa (t.d. eldri nemendur, einkum 
konur) og leiða leitað til að komast hjá þeim.
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Ábendingar varðandi einstakar greinar:

3. mgr. 2. gr. og 2.mgr. 4.gr.: í málsgreinunum er lánsréttur, annars vegar almennur og hins 
vegar vegna skólagjalda skilyrtur við ákveðinn fjölda ECTS eininga, eða ígildi þeirra. I 6. og 
7. gr. kemur fram að lán geti verið veitt til sémáms, aðfaranáms og háskólanáms. Þar sem 
ECTS einingar em einungis notaðar í námi á háskólastigi en feiningar á framhaldsskólastigi 
þarf að umorða þessar málsgreinar þannig að beint sé vísað í ECTS einingar og/eða feiningar. 
Það skal tekið fram að feiningar em ekki ígildi ECTS eininga.

3. mgr. 3. gr.: Hér er orðalagið ekki skýrt. Skilja má þetta ákvæði með tvennum hætti. Annars 
vegar með þeim hætti að ef nemandi stundi doktorsnám þá bætist eitt námsár (60 ECTS 
einingar) við heildarsvigrúm hans til námslána, þ.e. hann geti fengið lán sem samtals nemur 8 
námsárum (480 ECTS). Hafi hann t.d. áður fengið lán til þriggja ára fyrir bakkalámámi og 
tveggja ára fyrir meistaranámi þá standi honum til boða lán í allt að þrjú námsár (180 ECTS 
einingar) vegna doktorsnámsins. Hins vegar má skilja þetta með þeim hætti að nemandi geti 
aldrei fengið lán í meira en eitt ár (60 ECTS) vegna doktorsnáms, óháð því hvaða lán hann 
hefur áður tekið. Háskólinn mælir með því að málsgreinin verði gerð skýrari t.d. með 
eftirfarandi orðalagi: „Stundi námsmaður doktorsnám bætist allt að 60 ECTS einingar við 
ofangreint svigrúm, í þeim tilvikum skal lánsrétturinn vera 480 ECTS einingar.“ Við lítum 
svo á að æskilegt sé að leyfa nemendum að nýta ónotað (ef eitthvað er) svigrúm sitt til 
lánsréttar í doktorsnám. Þá skal tekið firam að í sumum skólum geta nemendur innritast beint í 
doktorsnám að loknu bakkalárprófi, doktorsnámið er þá lengra, fjögur til fimm ár.

1. mgr. 6. gr.: Spyrja má hvort ekki sé nægilegt að tilgreina: „Námslán eru veitt til aðfaranáms 
fyrir háskólanám, sem nemur allt að 60 stöðluðum firamhaldsskólaeiningum, sé námið 
samþykkt af ráðherra.“ í stað „Námslán eru veitt til aðfaranáms fyrir háskólanám, sem nemur 
allt að 60 stöðluðum framhaldsskólaeiningum, sé námið skipulagt af viðurkenndum háskóla 
og samþykkt af ráðherra, óháð því hvort námið fer ffiam innan háskóla eða innan viðurkennds 
skóla á ffiamhaldsskólastigi á grundvelli samnings við viðurkenndan háskóla.“

4. mgr. 6. gr og 1. mgr. 7.gr.: Skoða má þessar málsgreinar í ljósi þeirrar umræðu sem verið 
hefur uppi um að auka þurfi aðgang starfsnámsbrauta að háskólanámi, sbr. ffiumvarp til laga 
nr. 1265 frá 2018-2019. Þá er einnig vert að hafa í huga að ýmsar starfsnámsbrautir leiða til 
stúdentsprófs í dag.

2. mgr. 7. gr.: I upptalninguna vantar tölulið um að námsbrautin hafi verið staðfest af 
menntamálaráðherra.

1. mgr. 10.gr.: Búsetuákvæðið getur torveldað íslenskum nemendum aðgang að 
framhaldsnámi erlendis. Nemandi sem lokið hefur fjögurra ára grunnháskólanámi erlendis 
getur t.d. ekki haldið beint áffiam í meistaranám erlendis, hann þyrfti samkvæmt ákvæðinu að 
koma heim og gera a.m.k. tveggja ára hlé á námi áður en hann getur haldið út aftur til 
meistaranáms. Hið sama getur gilt um aðgang að doktorsnámi erlendis. Þá er vert að geta þess 
að í einhveijum tilvikum geta nemendum staðið til boða störf erlendis að loknu námi sem búa 
þá frekar undir áffiamhaldandi nám, þetta ákvæði getur virkað letjandi á að nemendur grípi 
slík tækifæri. Komast má hjá þessum annmarka að einhverju leyti með því að bæta inn ákvæði 
um að hafi umsækjandi fengið stuðning sjóðsins vegna náms erlendis skuli sá tími talinn sem 
búseta hérlendis.



3. mgr. 14. gr.: Ekki er samræmi í lengd náms og viðbótartímanum sem nemendur hafa til að 
ljúka námi og fá niðurfellingu hluta láns. Samkvæmt 1. tölulið fá nemendur sem stunda eins 
árs aðafaranám og eins árs starfsnám á fjórða stigi framhaldsskóla, eins árs viðbótartíma. Þetta 
þýðir að þeir fá niðurfellingu ljúki þeir náminu á tveimur árum, en samkvæmt 3. tölulið fá 
nemendur sem ljúka eins misseris til tveggja ára diplómanámi við háskóla einungis sex 
mánaða viðbótartíma. Til samræmis mætti breyta þessu þannig að nemendur í doktorsnámi 
hafi tveggja ára viðbótartíma upp á að hlaupa, nemendur í námi á öðrum skólastigum sem er 
skipulagt sem tveggja ára eða lengra nám hafí eins árs viðbótartíma og nemendur í námi sem 
er skipulagt sem styttra en tveggja ára hafi sex mánaða viðbótartíma.
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