
Allsheijar- og menntamálanefnd
Alþingi
150 Reykjavík

Reykjavík, 5. desember 2019

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Menntasjóð námsmanna nr. 329 lagt fyrir á 150. 
löggjafarþingi 2019-2020.

Meðfylgjandi er umsögn Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) um framvarp um laga um 
Menntasjóð námsmanna. Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið og einstakar greinar 
þess:

1. 3. mgr. 5. gr. - Háskólanám

Til að taka af allan vafa um að nám þurfi að vera skipulagt sem fullt nám til þess að það sé lánshæfl 
til framfærslulána er mikilvægt að það sé tekið fram í lagagreininni. Ekki er nógu lýsandi að segja að 
nám með vinnu sé ekki lánshæft þar sem mörg dæmi eru um hlutanám sem eru skipulögð með sama 
hætti og nám með vinnu en ekki sett upp með það í huga og/eða auglýst með þeim hætti. Þá þykir ekki 
nægilega skýrt að slíkt nám sé heldur ekki lánshæft til þeirrar lána skv. 3. gr. laganna.

Lagt er til að lagagreinin verði orðuð með eftirfárandi hætti:

„Hlutanám, s.s. nám sem er skipulagt samhliða vinnu, er eingöngu lánshæft til skólagjalda, shr. 3. 
mgr. 2. gr.

eða:

„Hlutanám, s.s. nám sem er skipulagt samhliða vinnu, er eingöngu lánshœft til skólagjalda, sbr. 3. 
mgr. 2. gr., en er hvorki lánshœft til framfærslu né annarra lána hjá Menntasjóðnum “

2. 8. sr. — Almenn skifvrði

I 1. mgr. 8. gr. kemur fram að þeir eigi rétt á námsaðstoð sem uppfylli almenn skilyrði greinarinnar 
ásamt skilyrðum 9. gr. eða 10. gr. eftir atvikum. Hið rétta er að umsækjandi þarf alltaf að uppfylla
a.m.k. eitt skilyrða 9. gr. og því mikilvægt að það komi skýrt fram.

Lagt er til að greinin verði orðuð með eftirfarandi hætti:

„Rétt á námsaðstoð eiga þeir sem uppfylla eftirfarandi almenn skilyrði ásamt skilyrðum 9. gr. og 10. 
gr. eftir atvikum: “
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I umfjöllun um 11. gr. í frumvarpi með lögunum kemur eftirfarandi fram:

,,Ak\>œðiþetta tekur gildi við gildistöku þessa frumvarps og er ekki afturvirkt. Þeir ábyrgðarmenn sem 
hafa erft ábyrgð á námslánum halda áfram að vera ábyrgðarmenn sé lánþegi ekki í skilum eða á 
vanskilaskrá ”

Hér er talið mikilvægt að orðalag verði lagfært þar sem ekki er hægt að erfa ábyrgð frekar en aðrar 
skuldir. Við andlát eiga erfingjar val um hvort þeir gangist við skuldum hins látna eða ekki. Vilja þeir 
ekki gangast í ábyrgð við skuldum hins látna biðja þeir um opinber skipti og eru lausir allra mála.

Tillaga að bættu orðalagi hljóðar svo:

, f e i r  ábyrgðarmenn sem hafa undirgengist sjálfskuldarábyrgð látins ábyrgðarmanns vegna 
einkaskipta á búi hans eða á grundvelli leyfis til setu í óskiptu búi halda áfram að vera ábyrgðarmenn 
sé lánþegi ekki í skilum eða á vanskilaskrá "

3. 11. gr. - IJmsókn, samtíðargreiðslur og ábvrgðamienn.

4. 12. gr. -  Upplysingagjöf

I athugasemdum með 12. gr. laganna kemur fram að gert sé ráð fyrir að fyrir liggi staðfesting frá 
hlutaðeigandi á að þeim sé kunnugt um að vinnsla fari fram þó svo að ekki sé þar um eiginlegt 
samþykki að ræða. Hér þykir rétt að ffam komi að í mörgum tilvikum er ákveðnum ómöguleika háð 
að fá slíka staðfestingu hlutaðeigandi að þeirn sé kunnugt um að vinnsla fari fram áður en eiginleg 
vinnsla hefst. Að auki er þetta ekki í samræmi við lög um persónuvemd. í öllum tilvikum er þó gætt 
að almennri fræðsluskyldu og öðrum lögum og reglum er gilda um persónuvemd. Laga þarf því 
athugasemdina með 12. greininni þar sem tekið er tillit til þessa.

5. 13.gr.- Námsframvinda

I þessu ákvæði er kveðið á um að „ekki má gera meiri kröfur í úthlutunarreglunum um 
lágmarksframvindu en 73% eða um 44 ECTS einingar eða ígildi þeirra á áriC

Sé miðað við prósentuhlutfallið þá em þetta 21,9 ECTC-einingar í hefðbundnum skólum og 14,6 
ECTS-einingar í fjórðungsskólum á misseri eða 43,8 ECTS-einingar og 29,2 ECTS- einingar á ári. Þar 
sem nám er byggt upp í hcilum ECTS-einingum þýðir þetta í raun að hámarks einingarkrafan er 21 
ECTS-einingar og 14 ECTS-einingar eða 42 ECTS-einingar í hefðbundnum skólum og 28 ECTS- 
einingar í fjórðungsskólum á ári

Lagt er til að einungis verði rætt um fjölda ECTS-eininga og sleppa prósentuhlutfalli eða hafa rétt 
prósentuhlutfall sem er 70% námsframvindukrafa.

Tillaga um breytingu:

„Ekki má gera meiri kröfur í úthlutunarreglum um lágmarks námsjramvindu en 44 ECTS einingar 
eða ígildi þeirra á ári “

Þá er lagt til breytingu á orðalagi síðustu setningar í annarri málsgreinar verði breytt úr lágmarks örorku 
í lágmarks örorkustig þar sem almennt er þessi prósentutala kölluð örorkustig. Setningin hljóðar þá:

„Heimilt er í úthlutunarreglum að mœla nánar fyrir um framkvœmd þessa og setja skilyrði meðal 
annars um lágmarks örorkustig. “
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6. 15. gr. -  Styrkur vegna framfærslu bama

í 2. tl. 1. mgr. kemur fram að til þess að námsmaður eigi rétt á námsstyrk vegna bams þá þarf bam að 
vera með lögheimili hjá lánþega eða lánþegi sé meðlagsskyldur. Þar sem eina krafan er að bamið eigi 
lögheimili hjá lánþega gæti sú staða komið upp að sjóðurinn greiði þrefaldan styrk með einu bami eins 
og lögin em núna og ijórfaldan styrk ef lögum um skráningu lögheimilis verður breytt þannig að bam 
geti átt lögheimili á tveimur stöðum. Dæmi A: Bam er með lögheimili hjá móður og bæði hún og 
stjúpfaðir bamsins em í námi. Faðir bamsins er meðlagsskyldur með baminu. Dæmi B: Bam er með 
skráð lögheimili hjá móður og föður. Bæði stjúpfaðir og stjúpmóðir em einnig í námi.

Til að koma í veg fyrir framangreint er lagt til að sett verði hámark á greiðslu bamastyrks þannig að 
ekki verði greiddur hærri en tvöfaldur styrkur með hveiju bami. Slíkt myndi samræmast tilgangi 
löggjafans án þess að skerða um of rétt þeirra sem sækja um styrkinn. Tillaga að viðbót við ákvæðið 
sem yrði þá ný málsgrein í ákvæðinu:

„Aldrei er greitt meira en sem nemur tvöföldum bamastyrk með hverju barni “

Vilji löggjafans er einnig óskýr þegar kemur að því að hvort hann telji rétt að þeir aðilar sem a) taka 
eingöngu lán vegna skólagjalda en ekki framfærslulán og b) taka mjög takmarkað framfærslulán t.d. 
10.000 kr. eigi rétt á því að fá fullan bamastyrk.

Hér þarf að koma skýrar fram bæði í lagatexta og í umfjöllun um hann hver sé vilji löggjafans þegar 
kemur að framangreindu eða heimild stjómar sjóðsins til að útfæra þetta nánar í úthlutunarreglum.

7. 16. gr. - Almenn lánakiör 

Fyrsta málsgrein:

„Námslán skulu vera verðtryggð

Hér þarf að taka fram hvaða vísitölu á að miða við, þ.e. lánskjaravísitölu, neysluvísitölu o.s.frv.?

I fyrri lögum um LIN var heimild til að innheimta lántökugjald. Ekki var tilgreint í lögunum hversu 
hátt lántökugjaldið skyldi vera en í úthlutunarreglum var það ákveðið 1,2% og hefur haldist óbreytt í 
frá upphafi.

Lagt er til að lántökugjaldið verði tilgreint í 16. gr. laganna og er tillagan eftirfarandi:

„Menntasjóðurinn skal innheimta 1,2 % lántökugjald í hvert sinn sem lán er tekið og skal gjaldið 
dregið a f útborguðu láni. “

Þá er lagt til að orðalag 4. mgr. verði endurorðað með eftirfarandi hætti:

Sjóðstjórn skilgreinir i úthlutunarreglwn hvað telja beri námslok samkvœmt lögum þessum. og 
úrskurðar um vajátiljelli. . Ikvarðanir sjóðstjórnar eru kœranlegar til mélskotsnefhdar sla\ 33. gr-

Það er hlutverk stjómar í öllum málum sem sjóðinn varða að úrskurða í vafamálum. Að sama skapi 
em allar ákvarðanir sjóðstjómar kæranlegar til málskotsnefndar. Það er því bæði sérstakt og óþarft að 
taka slíkt sérstaklega fram varðandi eitt atriði.

Ofangreint er og í samræmi við tillögu um endurorðun á samskonar málsgrein í 19. gr., sjá síðar.
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17. og 18. gr. - Verðtryggð lán og óverðtryggð lán

í umíjöllun um þessa grein er fjallað um annars vegar hvert vaxtaálagið skuli vera og hvemig það er 
ákveðið og hins vegar hver ávöxtunarkrafa á endurgreiðslum eigi vera og skal hún breytast á milli 
mánaða í samræmi við það. Þar stendur „ Eðlilegt er að Menntasjóðurinn birti vaxtakjörin ásamt álagi 
á ve f sínum “■

Forsenda þess að Mcnntasjóðurinn eeti bað er að Seðlabanki íslands birti á sínum vef sömu 
upplýsingar on Seðlabankanum sé skvlt að upplvsa Menntasióðinn um bau vaxtakiör sem sióðnum 
bióðast á hverium tírna eða í lok hvers daas/mánaðar.

Lagt er til að nýrri málsgrein verði bætt við og verði 2. mgr. 17. og 18. gr.

„Seðlabanki Islands skal reikna meðalvaxtakjör sem ríkissjóði bjóðast á markaði frá fyrsta til síðasta 
dags hvers mánaðar. Seðlabankinn skal miðla upplýsingum um meðalvaxtakjör til Menntasjóðsins 
þegarþau liggja fyrir. Frá 15. degi næsta mánaðar þar á eftir taka vaxtakjörin gildi og gilda til 14. 
dags þar næsta mánaðar. “

. 19. gr. - Almennt um endurgreiðslur námslána

I greininni kemur fram að endurgreiðslur námslána hefjist ári eftir námslok. Hér þykir rétt að benda á 
að innheimta getur aldrei hafist eftir 12 mánuði. Astæða þess er sú að námsmenn hafa möguleika á því 
að taka hlé í 1-2 misseri án þess að litið sé á að viðkomandi námsmaður sé hættur að þiggja lán hjá 
sjóðnum. Með hliðsjón af því liggur fyrir að sjóðurinn mun byrja að innheimta 14-19 mánuðum eftir 
fyrstu skilgreindu námslokin.

Fyrsta mgr. 19. greinar hljóðar svo:

„Endurgreiðslur námslána hejjast einu ári eftir námslok. Námslok samkvæmtþessari grein teljastfrá 
þeim tíma þegar lánþegi hættir að þiggja námslán frá Menntasjóðnum. Stjórn sjóðsins tekur 
ákvarðanir í vafatilfellum “

Auk framangreinds er lagt til að við greinina verði bætt við krafa um að útfæra nánar hugtakið námslok 
í úthlutunarreglum sjóðsins. Lagt er til að 1. mgr. verði breytt með eftirfarandi hætti:

„Endurgreiðslur námslána hejjast einu ári ejiir námslok. Námslok samkvæmtþessari grein teljastfrá 
þeim tíma þegar lánþegi hættir að þiggja námslán frá Menntasjóðnum. Stjórn sjóðsins skal útfæra 
nánar hvað felst í  námslokum í úthlutunarreglum sjóðsins. “

Einnig er lagt til að við 2. mgr. greinarinnar verði bætt nánari skilgreining á því hvað er átt við með 
lánshæfu námi. Lánþegi getur stundað lánshæft nám án þess að skila lánshæfum námsárangri. Þetta er 
ekki í samræmi við tilganginn með heimild til að fresta námslokum.

Lagt er til að skýrar verði kveðið á um þetta í 2. mgr. með eftirfarandi hætti til þcss að skapa ekki 
misskilning:

„Lánþegi getur sótt um að fresta námslokum skv 1. mgr. í allt að fjögur ár e f  lánþegi heldur áfram 
lánshæfu námi og skilar lánshæfum námsárangri samkvœmt lögum þessum ogþiggur ekki námslán 
á sama tíma. “
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10. 21. gr. - Tekjutengd endurgreiðsla námslána 

Fyrsta og önnur málsgrein:

„Lánþegi getur valið að endurgreiöa námslán með tekjutengingu séu námslok áður eða á því ári er 
35 ára aldri er náð.

Taki lánþegar fleiri námslán hjá Menntasjóðnum eftir 35 ára aldur eða Ivkur námi eftir þann aldur 
geta þeir valið að skuldbreyta öllum námlánum sínum í samræmi við 20. gr. eða greiða samtímis a f  
öllum. “

Betra er að nota samræmt orðalag í greininni þ.e. námslok í báðum tilvikum. Námsmaður þarf ekki 
endilega að hafa lokið námi þó hann sé kominn með námslok hjá sjóðnum. Lagt er til að 2. mgr. verði 
breytt og hljóði þá svo:

Taki lánþegar fleiri námslán hjá Menntasjóðnum eftir 35 ára aldur eða námslok eru eftir þann aldur 
geta þeir valið að skuldbreyta öllum námslánum sínum í samræmi við 20. gr. eða greiða samtímis a f  
öllum. “

Einnig er lagt til að í stað þess að segja að

„Taki lánþegar fleiri námslán hjá Menntasjóðnum eftir 35 ára aldur... “ að segja einungis „Taki 
lánþegar námslánhjá Menntasjóðnum eftir 35 ára aldur...“

Astæða fyrir þessari tillögu er að námsmaður getur verið með lán samkvæmt lögum um LÍN og er eftir 
35 ára aldur að taka í fyrsta sinn lán hjá Menntasjóðnum. Með tilliti til beggja ábendinganna að framan 
er lagt til að 2. mgr. hljóði svo:

„ Taki lánþegar námslán hjá Menntasjóðnum eftir 35 ára aldur eða námslok eru eftir þann aldur geta 
þeir valið að skuldbreyta öllum námslánum sínum í samræmi við 20. gr. eða greiða samtímis a f  
öllum. “

Einnig þykir rétt að benda á að miðað við orðalag greinarinnar þá munu þeir lánþegar sem skulda 
námslán í báðum kerfum verða að skuldbreyta öllum námslánum sínum þegar þeir byija að greiða af 
lánum sínu. Ef þeir gera það ekki verða þeir að greiða af lánunum samkvæmt sitt hvoru kerfrnu með 
hærri greiðslubyrði eða allt að tvöfaldri greiðslubyrði.

Þriðja málsgrein:

í 3. mgr. greinarinnar kemur fram að þegar lán eru tekjutengd þá er lánstími námsláns ótilgreindur en 
greitt skuli af námsláni þar til skuldin er að fullu greidd. í athugasemdum frumvarpsins kemur svo 
fram að tekjutengd afborgun námslána sé undantekning frá meginreglunni og að endurgreiðslutími 20. 
gr. eigi ekki við. Vegna framangreinds þykir rétt að benda á að með þessu er mismunun á 
endurgreiðslutíma eftir því hvora greiðsluleiðina nemandi velur. Þeir sem greiða samkvæmt 20. gr. 
skulu hafa greitt öll lánin sín á 65. aldursári sínu og lán þeirra verða gjaldfelld á 66. aldursári en þeir 
sem greiða samkvæmt 21. gr. eru ekki með neina takmörkun á endurgreiðslutíma.

11. 26. gr. -  Fymingafrestur

I 2. mgr. greinarinnar kemur ffam að „ákvæði laga um gjaldþrotaskipti um lengd fyrningafrests og 
sérreglur þeirra um slitfymingar gildi ekki um námslán. “ Gríðarlega mikilvægt er talið að þessi regla 
haldist óbreytt inn í frumvarpinu. Sérstaklega er þessi regla mikilvæg ef hliðsjón er höfð af ákvæði 
laganna til bráðabirgða þar sem lagt er til að ábyrgðir ábyrgðarmanna á námslánum teknum í tíð eldri 
laga skuli falla niður við gildistöku laganna.
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Nú þegar eru farin að sjást merki þess að lántakar reyni síður að koma í veg fyrir að þeir séu úrskurðaðir 
gjaldþrota ef þeir eru ekki með ábyrgðarmenn. Ef fella á niður ábyrgðir er talið gríðarlega mikilvægt 
að sjóðurinn hafi rýmri möguleika á að innheimta á lántakann sjálfan en nú er fyrir hendi. Er það og í 
samræmi við meginreglu laganna um að hver lánþegi skuli vera ábyrgur á sínum lánum.

Auk framangreinds er lagt til að það verði tekin af allur vafi um það að 2. mgr. greinarinnar eigi við 
um öll námslánaskuldabréf, bæði samkvæmt þessum lögum o» eldri lögum. Lagt er til að við umfjöllun 
um 2. mgr. 26. gr. í lögunum verði bætt eftirfarandi setningu: ,,Með námslánaskuldarbréfum er átt við 
öll námslán sem veitt hafa verið samkvæmt eldri lögum og verða veitt samkvæmt þessum lögum. “

12. Tillaga að nviu ákvæði (2X. gr. Gialdtökuheimild)

Mikilvægt er að ákvæði um gjaldtöku verði lögfest fyrir Menntasjóð námsmanna og honum heimilað 
að innheimta gjöld fyrir ákveðna veitta þjónustu á grundvelli gjaldskrár sem stjóm sjóðsins setur. 
Reglan sem lögð er til er í samræmi við hefðbundnar reglur um þjónustugjöld. Gjaldtakan skal því 
aldrei vera hærri en kostnaður sem hlýst af því að veita þjónustuna.

Umfang þjónustu í tengslum við tryggingarskjalagerð o.fl. hefur verið að aukast mikið, s.s. vegna 
veðflutninga við sölu veðsettra fasteigna o.s.frv. Eðli málsins samkvæmt em þetta mál sem þarfnast 
skjótrar afgreiðslu og krefjast sérfróðs mannafla, enda oft miklir hagsmunir að baki hjá viðskiptavinum 
sjóðsins.

Eðlilegt verður að telja að aðilar máls greiði hóflegt gjald fyrir slíka sérfræðiþjónustu, sem er utan 
hefðbundins hlutverks sjóðsins en til mikils hagræðis fyrir viðskiptavini, þannig að sjóðurinn verði 
skaðlaus. Einnig mætti líta til þess að t.d. Ibúðalánasjóður innheimtir þjónustugjöld fyrir sambærilega 
þjónustu. Lagt er til að ákvæðið hljóði svo:

Menntasjóði er heimilt að innheimta gjöld fyrir veitta þjónustu. Gjaldtaka skal vera í samræmi við 
kostnað sem hlýst við að veita þjónustuna. Til kostnaðar skal teljast almennur breytilegur kostnaður 
eins og til dæmis prent og pappírskostnaður og annar útlagður kostnaður. Einnig er heimilt að telja 
til kostnaðar skv. þessari grein meðal launakostnað starfsmanns við að vinna tiltekið verk, s.s. vegna 
skjalagerðar.

Sú þjónusta sem heimilt er að innheimta gjöld vegna er meðal annars skjalagerð vegna 
skuldbreytingar láns, ábyrgðarmannaskipta, flutnings ábyrgðar á veð eða veðflutnings og önnur 
skjalagerð. Þá ersjóðnum heimiltað innheimta gjald vegna greiðsludreijingar og gjald vegna greiðslu 
láns með greiðslukorti.

Sjóðstjórn ákvarðar fjárhæð gjalda samkvæmt þessari grein og skal birta gjaldskrá sjóðsins í 
úthlutunarreglum ár hvert.

Menntasjóði er heimilt að innheimta gjöld vegna innheimtukostnaðar í samræmi við ákvæði laga nr. 
95/2008.

13. 32. gr. - Málsskotsnefnd

Fjórða málsgrein: „Nefndin hefur heimild til, að fengnu samþykki ráðherra, að ráða nefndinni starfslið 
eða fela sjálfstætt starfandi aðila að sjá um skrifstofuhald fyrir nefhdina. “

Hér er gerð athugasemd við að ráðningu starfsliðs fyrir málskotsnefnd og kostnaðurinn greiddur af 
Menntasjóðnum. I hverju felst vinna starfsliðs málsskotsnefndar? Síðastliðin ár hafa fjöldi mála hjá 
nefndinni verið 15 til 25 mál á ári. Þrír lögfræðingar lesa yfir gögn og úrskurða og innheimta kostnað
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samkvæmt útseldri vinnu á lögmannsstofu. Vinna utan þess felst í ljósritun gagna. Ekki verður séð að 
umfang þeirrar vinnu réttlæti ráðningu starfsmanns þó í hlutastarf sé.

14. í eflirfarandi greinum í frumvarniiiu fer betur á og er í samræmi við núiiildandi verklag. að í stað bess 
að segja aó sióðsstióm acri eitthvað bá sé frekar talað um Menntasióðinn eða að sjóðsstióm ákveði í 
úthlutunarreglum:

a. 11. gr. - Umsókn. upplysingagiöf og námsframvinda.

Fjórða málsgrein:

„ Sjóðsstjórn ákveður hvaða skilyrðum ábyrgöamenn skuli fullnægja. Abyrgð ábyrgðamanns, 
eins eða fleiri, getur fallið niður enda setji námsmaður aðra tryggingu sem stjórn sjóðsins 
metur fullnægjandi. “

Lagt er til að málsgreininni verði breytt á eftirfarandi hátt:

„Stjórn sjóðsins ákveður í uthlutunarreglum hvaða skilyrðum ábyrgðamenn skuli fullnægja. 
Abyrgð ábyrgðamanns, eins eða fleiri, geturfallið niður enda setji námsmaður aðra tryggingu 
sem Menntasjóðurinn metur fullnœgjandi. “

b. 12. gr. -  Upplvsingagjöf

„Umsækjendur um námslán skulu láta fylgja umsókn sinni allar þær upplýsingar sem 
sjóðsstjóm telur máli skipta við ákvörðun um veitingu námsláns, svo sem upplýsingar um nám, 
tekjur, hjúskaparstöðu ogbúsetuform"

Lagt er til að málsgreininni verði breytt:

„Umsœkjendur um námslán skulu láta fylgja með umsókn sinni allar þœr upplýsinga sem 
Menntasjóðurinn telur máli skipta við ákvörðun um veitingu námsláns, svo sem upplýsingar 
um nám, tekjur, hjúskaparstöðu og búsetuform. “

c. 15. gr. - Bamastvrkur 

Þriðja málsgrein:

Uppfylli lánþegi ekki kröfur þessarar greinar er sjóðstjórn heimilt að breyta veittum styrk í 
lán með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 17. og 20 gr. “

Lagt er til að málsgreininni verði breytt:

„ Uppfylli lánþegi ekki kröfur þessarar greinar er Menntasjóðnum heimilt að breyta veittum 
styrk í lán með þeim skilmálum sem mœt er fyrir um í 17 og 20 gr. “

d. 16. gr. - Almenn lánakjör.

Fjórða málsgrein:

,jSjóðsstjórn skilgreinir hvað telja beri námslok samkvæmt lögum þessum og úrskurðar um 
vafatilfelli “ I  stað sjóðsstjórnar komi:

„Stjórn sjóðsins skilgreinir í  úthlutunarreglum hvað telja beri námslok samkvæmt lögum 
þessum. og úrskuréar- um vajátíljélli"

e. 20. gr. - Lndurgreióslutími námslána háður lántökufjárhæð.

Þriðja málsgrein:
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„Hafi námslán ekki verið að fiullu greidd á því ári er lánþegi ncer 66 ára aldri hefur sjóðstjóm 
heimild til að gjaldfella lánin “.

I stað sjóðsstjómar komi:

„Hafi námslán ekki verið að fullu endurgreidd á því ári er lánþegi nær 66 ára aldri hefiur 
Menntasjóðurinn heimild til aó gjaldfella lánin. “

f. 22. gr. - Tekiur 

Önnur málsgrein:

„ .............  Geri lánþegi það ekki eða upplýsingar lánþega eru taldar ósennilegar að mati
sjóðsstjórnar og ekki unnt að sannreyna tekjustofn er sjóðsstjórn heimilt að skuldbreyta láni 
lánþega “

I  stað sjóðsstjórnar komi Menntasjóðurinn og setningin hljóði eftirfarandi:

„ .............  Geri lánþegi það ekki eða upplýsingar lánþega eru taldar ósennilegar að mati
Menntasjóðsins og ekki unnt að sannreyna tekjustofn er Menntasjóðnum heimilt að 
skuldbreyta láni lánþega “

g. 23. gr. - Frestun á endurgreiðslu.

Setja inn Menntasjóðurinn í staða sjóðstjómar í fyrstu, annarri og þriðju málsgrein í 
eftirfarandi setningum:

Fvrsta málserein:

„Sjóðstjórn er heimilt að veita frestun á mánaðarlegum endurgreiðslum skv. 20. gr., eða 
tekjutengdri afborgun skv. 6. mgr. 21. gr. að hluta eða að öllu leyti í allt að eitt ár í 
senn.............. eða Jjölskyldu hans. “ og verði

„Menntasjóðnum er heimilt a ð ...................................eða fjölskyldu hans.“

Önnur málsgrein:

„Sömu heimild hefur til að veita frestun á tekjutengdri afborgun skv. 6. mgr. 21. gr. laga hefur 
sjóðsstjóm e f  skyndilegt og veruleg.......... lánþega á endurgreiðsluárinu. “ Vcrði:

„ Sömu heimild hefur til að veita frestun á tekjutengdri afborgun skv. 6. mgr. 21. gr. laga 
hefur Menntasjóðurinn e f  skyndilegt og veruleg.......... lánþega á endurgreiósluárinu. “

Þriðia málsgrein:

„Lánþegi sem sœkir um frestun samkvœmt þessari grein skal leggja sjóðstjórn til þœr 
upplýsingar er stjórnin telur máli skipta. “ Verði: „Lánþegi sækir um frestun samkvæmt 
þessari grein skal leggja Menntasjóðnum tilþœr upplýsingar er sjóðurinn telur máli skipta “.

h. 24. gr. - Vanskil

Setja Menntasjóðurinn í stað sjóðsstjómar í eftirfarandi málgrein:

„ Verði veruleg vanskil á endurgreiðslu námsláns er sjóðsstjórn heimilt að fella allt lánið í 
gjalddaga. “

Málgreinin verði

„ Verði veruleg vanskil á endurgreiðslu námsláns er Menntasjóðnum heimilt að fella allt 
lánið í gjalddaga. “
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i. 35. gr. - Staðgreiösla og félagsgjöld 

Þriðja málsgrein:

„Sjóðsstjórn er heimilt, e f  hagsmunasamtök námsmanna um námslán. “

Verði:

„Menntasjóðnum er heimilt, e f  hagsmunasamtök námsmanna.........um námslán. “

15. Athugasemdum með frumvarpinn þarf iafnframt að brevta með samsvarandi hætti bannig að taiað sé 
um Menntasióó í stað sióðsstiómar eða að sjóósstjórn útfæri ákveðin atriði i úthlutunarreglum:

a. Um 15. gr.

Nú kemur eftirfarandi fram í umfjöllun um 15. gr. laganna:

„ Uppfylli lánþegi ekki þau skilyrði sem koma fram í 11. gr. frumvarpsins er sjóðstjórn 
heimilt að breyta styrknum í lán líkt og um námslán vœri að ræða í samræmi við 17. og 20. 
gr. frumvarpsins. “

Lagt er til að umfjölluninni verði breytt með eftirfarandi hætti:

„ Uppfylli lánþegi ekki þau skilyrði sem koma fram í 11. gr. frumvarpsins er 
Menntasjóðnum heimilt að breyta styrknum í lán líkt og um námslán væri að rœða í 
samræmi við 17. og 20. gr. frumvarpsins. “

b. Um 20. gr.

Nú kemur eftirfarandi fram í umijöllun um 20. gr. laganna:

„13. mgr. kemur fram að hafi námslán ekki verið að fullu greidd á því ári er lánþegi nær 66 
ára aldri hefur sjóðstjórn heimild til að gjaldfella námslánið. “

Lagt er til að umfjölluninni verði breytt með eftirfarandi hætti:

„ I 3. mgr. kemur fram að hafi námslán ekki verið að fiullu greidd á því ári er lánþegi nær 66 
ára aldri hefur Menntasjóðurinn heimild til að gjaldfella námslánið. “

c. Um 22. gr.

Nú kemur eftirfarandi fram í umfjöllun um 22. gr. laganna:

„Akvœði 2. mgr. er því að meginstefnu til í samræmi við 3. mgr. 10. gr. núgildandi laga. Sú 
breyting verður þó á að í stað þess að sjóðstjórn sé heimilt að áætla tekjustofn til útreiknings 
árlegrar viðbótargreiðslu, e f  upplýsingar eru taldar ósennilegar, verði sjóðstjórn heimilt að 
[...] gengið að því vísu að skili þeir ekki fullnægjandi tekjuupplýsingum að mati sjóðstjórnar 
verði endurgreiðsluþeirra hagað eftir 20. gr. frurnvarpsins. Slík skuldbreyting verðurþó ekki 
gerð nema að undangenginni viðvörun til lánþega. Sú viðvörun tryggir að lánþegi eigi þess 
kost að bregðast við. Með þessu fyrirkomulagi er verið að bæta endurgreiðslur námslána og 
um leið gera fyrirkomulag endurgreiðslna gagnsærra, til hagsbóta fyrir lánþega og 
Menntasjóðinn. “

Lagt er til að umfjölluninni verði breytt með eftirfarandi hætti:

„Akvœði 2. mgr. er því að meginstefnu til í samrœmi við 3. mgr. 10. gr. núgildandi laga. Sú 
breyting verður þó á að í stað þess að sjóðstjórn sé heimilt að áætla tekjustofn til útreiknings 
árlegrar viðbótargreiðslu, e f  upplýsingar eru taldar ósennilegar, verði Menntasjóðnum
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heimilt að [...] gengið að því vísu að skili þeir ekki fullnægjandi tekjuupplýsingum að mati 
Menntasjóðnum verði endurgreiðslu þeirra hagað eftir 20. gr. frumvarpsins. Slík 
skuldbreyting verður þó ekki gerð nema að undangenginni viðvörun til lánþega. Sú viðvörun 
tryggir að lánþegi eigi þess kost að bregðast við. Með þessu jyrirkomulagi er verið að bœta 
endurgreiðslur námslána og um leið gera fyrirkomulag endurgreiðslna gagnsærra, til 
hagsbóta fyrir lánþega og Menntasjóðinn. “

d. Um23. gr.

Nú kemur eftirfarandi fram í umfjöllun um 23. gr. laganna:

Sem dæmi er sjóðstjórn heimilt að veita frestun e f  lánþegi veikist alvarlega, verður fyrir slysi 
er skerðir til muna ráðstöfunarfé hans og mögideika til að afla tekna eða e f  nám, 
atvinnuleysi...

Lagt er til að umfjölluninni verði breytt með eftirfarandi hætti:

Sem dæmi er Menntasjóðnum heimilt að veita frestun e f  lánþegi veikist alvarlega, veróur 
fyrir slysi er skerðir til muna ráðstöfunarfé hans og möguleika til að ajla tekna eða e f  nám, 
atvinnuleysi...

e. Um 35. gr.

Nú kemur eftirfarandi fram í urnfjöllun um 23. gr. laganna:

„ Gert er ráð fyrir að sjóðstjórn geti tekið slíka ákvörðun en ekki þurfi reglugerðarákvæði. 
Enn fremur er það gert að skilyrði að námsmaður óski eftir að greiða viðkomandi 
félagsgjöld. “

Lagt er til að umfjöllunin verði með eftirfarandi hætti:

„ Gert er ráð fyrir að Menntasjóðurinn geti tekið slíka ákvörðun en ekki þurfi 
reglugeróarák’œði. Enn fremur er það gert að skilyrði að námsmaður óski eftir aó greiða 
viðkomandi félagsgjöld. “

16. 37. gr. - Gildistaka

Gert er ráð fyrir að lögin öðlist gildi við samþykkt þeirra og komi til framkvæmda 1. júlí 2020 og á 
sama tíma falli brott lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, með síðari breytingum.

Hér er farið fram á breytingu á því hvenær lögin komi til framkvæmda og að tímasetningin verði 1. 
júlí 2021. Menntasjóðurinn verður að hafa tíma til að undirbúa nýja verkferla og breyta 
upplýsingakerfum sjóðsins í samræmi við ákvæði laganna og undirbúa nýjar úthlutunarreglur. 
Úthlutunarreglur fýrir skólaárið samkvæmt þessu myndu því liggja fyrir febrúar 2021 til samþykktar 
í ráðuneytið fýrir 1. apríl 2021.

Greinin hljóði því:

„Lög þessi öðlast þegar gildi og komi til framkvæmda 1. jú lí 2021. A sama tíma falla brott lög um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, með síðari breytingum “

17. Ákvæði til bráðabirgða I

I 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að lánþegar sem eru í námi sem er lánshæft samkvæmt lögum um 
LIN nr. 21/1992, við það tímamark er lögin koma til framkvæmda, skuli halda rétti sínum og að 
rétturinn falli niður sjö árum eftir gildistöku laganna. Skilyrði er að námslán hafi verið veit lánþega á
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tímabilinu 1. janúar 2019 þar til lög þessi koma til framkvæmda. í athugasemdum með ákvæðinu 
kemur fram að með því sé átt við að lánþegar geti áfram fengið námslán með sömu skilmálum og finna 
mátti í lögum um LÍN, nr. 21/1992.

Engar nánari leiðbeiningar liggja fyrir um hvort námsmaður hafi heimild til þess að taka hlé á því námi 
sem hann stundar og/eða hversu langt það hlé mætti þá vera. Þessi heimild þykir of óljós hvað þetta 
varðar og því er lagt til að bætt verði við ákvæðið eftirfarandi:

„Heimildþessi fellur niður e f  námsmaóur gerir lengra hlé en eitt ár frá námi.

18. Ákvæði til bráðabirgða II

I athugasemdum frumvarpsins með þessu ákvæði kemur eftirfarandi fram: „muni Menntasjóðurinn, 
við gildistöku laganna, senda þeim ábyrgðamönnum sem eru í ábyrgð á námslánum og lánþegi er í 
skilum og ekki á vanskilaskrá tilkynningu þess efnis að ábyrgð sé fallin niður. Þeir lánþegar sem 
búsettir eru erlendis munu þurfa að skila inn fullnœgjandi upplýsingum úr vanskilaskni þess lands til 
Menntasjóðsins þannig að hægt sé aó fella niður ábyrgð ábyrgðamanns á námslánum þeirra. “

Ekki er til vanskilaskrá í öllum löndum. Hvað er þá til ráða íyrir sjóðinn? Þá er einnig spurt um hversu 
langan tíma greiðendur hafi til að útvega slíkar upplýsingar og hvenær fellur niður heimild viðkomandi 
greiðanda til að fá niðurfellingu á ábyrgðum? Lagt er til að krafa verði sett inn í lögin um að greiðendur, 
þ.á.m. greiðendur erlendis, verða að hafa sýnt fram á stöðu sína á gildistökudegi laganna innan 6 
mánaða frá því lögin taka gildi. Tillaga að viðbót við 1. mgr. ákvæðisins hljóðar svo: Það er á ábyrgð 
lánþega að sýna fram á vanskilastöðu sína á gildistökudegi laganna innan 6 mánaða frá lögin taka 
gildi. Að öðrum kostifellur ábyrgð ábyrgðarmanns ekki niður. “Akvæðið hljóðar þá í heild sinni svona:

„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. Það er á ábyrgð lánþega að sýna 
fram á vanskilastöðu sína á gildistökudegi laganna innan 6 mánaða frá lögin taka gildi. Að öðrum 
kosti fellur ábyrgð ábyrgðarmanns ekki niður. "
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