
Viðbrögð við umsögnum sem bárust allsherjar- og menntamálanefnd

-329. mál, 150. löggjafarþing 2019-2020  -

Frumvarp til laga um Menntasjóð námsmanna gekk til allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis hinn 5. nóvember 2019. Frestur til að skila inn umsögnum um frumvarpið var veittur 
til 2. desember 2019. Alls bárust 21 umsögn og hefur mennta- og menningarmálaráðuneyti 
tekið saman eftirfarandi viðbrögð við athugasemdunum.

I. Lánsréttur námsmanna
Bandalag háskólamanna, félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi, Háskóli íslands, 
Kennarasamband íslands, Landssamtök íslenskra stúdenta, Samband íslenskra 
framhaldsskólanema, Samband íslenskra námsmanna erlendis, Samband íslenskra 
sveitarfélaga, Stúdentaráð Háskóla íslands og Ungir jafnaðarmenn gerðu öll athugasemdir 
við ákvæði 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins um lánsrétt námsmanna og að ákvæðið sé breytt frá 
því frumvarpi sem varí samráðsgátt, en nú er mæltfyrir um fastan lánsrétt, 420 ECTS-eininga 
eða ígildi þeirra og 60 ECTS-eininga lánsrétt í doktorsnámi.

Viðbrögð:

• í kjölfar samráðs á samráðsgátt var ákvæði um lánsrétt námsmanna endurskoðað í 
tengslum við kostnaðarmat frumvarpsins. Talið var að of erfitt væri að 
kostnaðarmeta svo opið ákvæði eins og það var í frumvarpi því er var í 
samráðsgáttinni.

• Lánsréttur í frumvarpinu, þ.e. 420 ECTS-einingar, jafngildir sjö árum í námi ef miðað 
er við að fullt nám sé 60 ECTS-einingar á ári. Til viðbótar er eitt ár í doktorsnámi.

• Til samanburðar þá er lánsréttur í Danmörku styrkur og lán í sex ár og lán í allt að 12 
mánuði á lokaári, í Svíþjóð sex ár eða 240 vikur, átta ár í Noregi og sex ár í Finnlandi.

II. Framfærsla námsmanna á íslandi og erlendis
Félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi, Landssamtök íslenskra stúdenta, Samband 
íslenskra framhaldsskólanema, Samband íslenskra námsmanna erlendis, Samtök 
atvinnulífsins og Viðskiptaráð íslands, Stúdentaráð Háskóla íslands og Ungir jafnaðarmenn 
gerðu athugasemdir við ákvæði frumvarpsins um framfærslu námsmanna, bæði á íslandi og 
erlendis. Athugasemdir lutu að því m.a. að ekki væri tekin afstaða til upphæð framfærslu í 
frumvarpinu.

Viðbrögð:

• Frumvarpinu er ætlað að vera rammi svo hægt sé að bregðast við aðstæðum á 
hverjum tíma, án þess að þörf sé á lagabreytingu í hvert sinn sem framfærsluþörf 
námsmanna breytist. Sama gildir um þá staðaruppbót sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
2. gr. frumvarpsins.

III. Styrkir í stað viðbótarlána
Bandalag háskólamanna, Kennarasamband íslands og Landssamtök íslenskra stúdenta 
gerðu athugasemdir við að ekki séu veittirstyrkir T stað viðbótarlána, sbr. 3. gr. frumvarpsins.

Viðbrögð:
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• Með greininni er skotið lagastoð undir lánaflokka sem Lánasjóður íslenskra 
námsmanna hefur lánað til námsmanna í áraraðir. Ekki er gert ráð fyrir breytingu á 
fyrri framkvæmd hvað þessa lánaflokka varðar. Gert er ráð fyrir að nánari skilyrði 
fyrir hvern lánaflokk verði sett í úthlutunarreglur.

• Til að verða við athugasemdum hvað þetta varðar verður að fylgja með viðbótarfé frá 
ríkissjóði.

IV. Nám skipulagt samhliða vinnu
Kennarasamband íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga gerðu athugasemdir við 
ákvæði 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins um nám sem er skipulagt samhliða vinnu. 
Athugasemdirnar lutu að því að mikilvægt væri að tryggja að frumvarpið vinni ekki gegn 
aðgerðum mennta- og menningarmálaráðherra um nýliðun kennara, sem felur m.a. í sér 
launað starfsnám kennaranema á síðasta ári námsins.

Viðbrögð:

• Sömu athugasemdir komu fram í samráðsgátt stjórnvalda og var brugðist við þeim 
athugasemdum á þá leið að ákvæði þess efnis að lán er ekki veitt til náms sem er 
liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi var fellt brott. Ákvæði 3. mgr. 5. 
gr. fyrirliggjandi frumvarps hefur ekki áhrif á aðgerðir stjórnvalda í menntamálum, 
enda fellur kennaranám ekki undir nám sem skipulagt er samhliða vinnu.

V. Tryggur lánþegi
Bandalag háskólamanna, Kennarasamband íslands og Ungir jafnaðarmenn gerðu 
athugasemdir við ákvæði 11. gr. frumvarpsins þar sem mælt er fyrir um að teljist lánþegar 
ekki tryggir geti þeir lagt fram ábyrgðir sem Menntasjóðurinn telur viðunandi. Athugasemdir 
lutu m.a. að því að óskýrt væri hvað teldisttryggur lánþegi.

Viðbrögð:

• Ákvæði sama efnis er í núgildandi lögum. Almennt verður ekki gerð krafa um að 
lánþegar leggi fram tryggingar í formi ábyrgðar eða fasteignaveðs nema í tilvikum 
þar sem viðkomandi telst ekki tryggur lánþegi samkvæmt nánari fyrirmælum í 
úthlutunarreglum, eins og verið hefur.

• Samkvæmt úthlutunarreglum fyrir skólaárið 2019-2020 eru skilyrði sem lánþegar 
þurfa m.a. að uppfylla til þess að teljast lánshæfir sem lántakendur hjá sjóðnum að 
þeir séu ekki á vanskilaskrá né í vanskilum við sjóðinn þegar sótt er um nýtt lán, bú 
þeirra sé ekki í gjaldþrotameðferð og hafi ekki áður verið tekið til gjaldþrotaskipta, 
svo og að sjóðurinn hafi ekki áður þurft að afskrifa lán gagnvart viðkomandi.

• Gert er ráð fyrir að í úthlutunarreglum verði sett mjög skýr skilyrði fýrir því hvað teljist 
tryggur lánþegi og að þetta sé í algjörum undantekningartilvikum.

VI. Undanþágur frá lágmarks námsframvindu
Alþýðusamband íslands, Landssamtökíslenskra stúdenta, Lánasjóðuríslenskra námsmanna 
og Öryrkjabandalag íslands gerðu athugasemd við ákvæði 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins um 
undanþágur frá kröfum um lágmarks námsframvindu. Sneru athugasemdirnar m.a. að 
flóttafólki og innflytjendum og að skilyrðin yrðu ákveðin í lögum.
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• Undanþágur frá námsframvindu og niðurfelling lána við námslok eru eðli málsins 
samkvæmt oft matskennd atriði sem útfæra þarf nánar í úthlutunarreglum. Því 
verður að vera svigrúm til þess að mæla nánar fyrir um þá framkvæmd sem kemur 
fram í 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins. Ákvæðið veitir skýran ramma um undanþágur og 
síðan er heimild til þess að útfæra nánar framkvæmd þess skýra ramma og setja 
nánari skilyrði sem eru í samræmi við ákvæðið. Frá stofnun sjóðsins hafa 
undanþágureglur lítið breyst og í þeim tilvikum sem þær hafa breyst hefur það verið 
til hagsbóta fyrir námsmenn.

VII. Fyrirkomulag námsstyrks
Alþýðusamband íslands, Bandalag háskólamanna, Félag íslenskra læknanema í 
Ungverjalandi, Háskóli íslands, Öryrkjabandalag íslands, Samband íslenskra 
framhaldsskólanema og Stúdentaráð Háskóla íslands gerðu athugasemdir við fyrirkomulag 
námsstyrks og að svigrúm til seinkunar í námi sé of takmarkaður.

Viðbrögð:

• Eitt af markmiðum frumvarpsins er að hvetja námsmenn til að Ijúka prófgráðu á 
tilskildum tíma. Þessu markmiði er náð fram með því að veita námsmönnum 30% 
niðurfellingu af námslánum sínum, Ijúki þeir námi innan tilskilins tíma.

• Þrátt fyrir framangreint er mælt fyrir um tvenns konar undanþágur, annars vegar 
svigrúm til seinkunar og hins vegar undanþágur frá kröfum um lágmarks 
námsframvindu. Með svigrúmi til seinkunar er verið að hvetja lánþega til að Ijúka 
námi innan ákveðins tímaramma en einnig er tekið tillit til óvæntra atvika sem geta 
komið upp í námi hjá hverjum og einum lánþega, t.d. að viðkomandi nái ekki 
tilskildum námsframvindukröfum. Þar að auki teljast skilgreindar undanþágur frá 
lágmarks námsframvindukröfum skv. 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins ekki til seinkunar. 
Með því er horft til þess að lánþegar sem af einhverri ástæðu geta ekki sinnt námi 
sínu, t.d. vegna barneigna eða veikinda, verði ekki látin gjalda fyrir það.

• Dæmi má nefna um lánþega sem tekur námslán og hefurgrunnnám í líffræði en lýkur 
ekki gráðu og skráir sig ári seinna í grunnnám í eðlisfræði sem hann lýkur á þremur 
árum og tekur einnig námslán fyrir. Með þessu er Ijóst að lánþeginn lýkur prófgráðu 
innan þeirra tímamarka sem ákvæðið gerir ráð fýrir ogfær hann því námsstyrk vegna 
þeirra námslána sem hann hefur tekið vegna námsins í eðlisfræði en ekki vegna 
námslánanna sem hann hefurtekið vegna námsársins í líffræði, enda lýkur hann ekki 
prófgráðu í því fagi.

VIII. Styrkur vegna framfærslu barna
Alþýðusamband íslands, Félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi, Lánasjóður íslenskra 
námsmanna, Samband íslenskra námsmanna erlendis, Stúdentaráð Háskóla íslands og 
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð íslands gerðu athugasemdir við fyrirkomulag 
barnastyrks.

Viðbrögð:
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nám.
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• Markmiðið með styrknum er að gera lánþega sem eru með börn á framfæri og þiggja 
námslán samkvæmtfrumvarpi þessu álíka skuldsetta að námi loknu og þeir sem ekki 
eru með börn á framfæri. Jafnframt er markmiðið með styrknum er að jafna stöðu 
lánþega með börn á framfæri og þeirra sem eru barnlaus.

• Frumvarpinu er ætlað að tryggja jafnrétti til náms á íslandi og að hér sé kerfi sem 
dragi úr aðstöðumun í samfélaginu ogtryggi eftir því sem kostur er öllum sem í hlut 
eiga jafna möguleika og jöfn tækifæri. Þannig á möguleiki á menntun að vera án tillits 
til landfræðilegra aðstæðna, kyns eða efnahagslegra og félagslegra aðstæðna. 
Sérstök áhersla er lögð á að gera öllum námsmönnum kleift að framfleyta sér á 
meðan þeir leggja stund á nám sem fellur undir lögin. Unnið verður að því að styðja 
enn betur við ákveðna hópa námsmanna sem reynst hefur erfiðara en öðrum að 
sækja nám vegna fýrrgreindra aðstæðna. Til þessa hóps heyra meðal annars 
einstæðir foreldrar, námsmenn með barn á framfæri og námsmenn sem búa utan 
höfuðborgarsvæðisins og eiga þess ekki kost að sækja nám sittí heimabyggð.

• Ráðuneytið tekur undir athugasemd Lánasjóðs íslenskra námsmanna og leggurtil að 
settverði hámark á greiðslu barnastyrks.

IX. Breytt vaxtakjör og vaxtaálag
Flestir umsagnaraðilar gerðu athugasemdir við breytt vaxtakjör frá núgildandi 
lánasjóðskerfi og að mælt væri fyrir um vaxtaálag. Margir umsagnaraðilar kölluðu eftir því 
að sett yrði vaxtaþak.

Viðbrögð:

• Vextir: Með gildandi lögum felst stuðningur ríkisins til námsmanna í niðurgreiðslu á 
vöxtum miðað við fjármögnunarkjör Lánasjóðsins á hverjum tíma og afskriftum 
námslána við andlát námsmanna. Styrkurinn er ógegnsær og mjög misskipt á milli 
námsmanna þar sem stærstur hluti hans fer til þeirra námsmanna sem taka hæstu 
námslánin og fara seint í nám. Þeir sem hefja nám ungir og taka hóflegri námslán 
eru líklegri til að greiða þau til baka nánast að fullu og hafa því ekki fengið sama 
styrk frá ríkinu og þeir sem eldri eru og taka há námslán. Til að varpa Ijósi á ójafna 
dreifingu styrkja frá ríkinu var gerður samanburður á 20% af hæstu lánunum og 20% 
af lægstu lánunum í áhættuskýrslu Lánasjóðs íslenskra námsmanna árið 2018. 
Samkvæmt skýrslunni hlýtur sá hópur einstaklinga sem skuldar hvað mest 67% af 
heildarstyrk ríkisins en aftur á móti sá hópur sem skuldar hvað minnst hlýtur aðeins 
0.7% af heildarstyrknum. Af framangreindu er Ijóst að það er nær engin leið fyrir 
námsmann sem tekur námslán að vita fyrirfram hversu háan styrk hann fær frá ríkinu 
þó víst er að líkur aukast verulega á hærri styrk ef námsmaður fer seint í nám og 
tekur há námslán.

• Námsaðstoð ríkisins samkvæmt nýju frumvarpi felst fyrst og fremst í niðurfellingu á 
hluta námslána lánþega og til framfærslu barna þeirra. Til þess að þetta sé hægt 
verður lánahluti námslánakerfisins að standa undir sér og ríkið hætti að niðurgreiða 
vexti til námsmanna miðað við eigin fjármögnunarkostnað eins og er í núverandi 
kerfi. Gert er ráð fyrir að allur rekstrarkostnaður og veittir styrkir komi með 
hefðbundnum framlögum ríkisins til Menntasjóðsins. Fjármögnun lánakerfis 
Menntasjóðsins verður í formi lána frá Endurlánum ríkissjóðs, sem verða 
endurgreidd með afborgunum af námslánum lánþega. Menntasjóðnum er ekki
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heimilt að nota lánsfé til greiðslu rekstrarkostnaðar eða styrkja. Með þessu 
fyrirkomulagi er kerfið gert gagnsærra og sanngjarnara þar sem þetta fyrirkomulag 
tryggir að lánþegargreiða sömu vaxtarprósentu af verðtryggðum lánum annars vegar 
og óverðtryggðum lánum hins vegar óháð því hvenær lánin eru tekin og hljóta því 
ekki mismunandi styrk frá ríkinu eftir því hvernig vaxtakjör sjóðsins eru á hverjum 
tíma. Skammtímavextir eru stjórnaðir af peningastefnunefnd Seðlabankans og taka 
mið af ástandi efnahagsmála á hverjum tíma. Ef mikil spenna og efnahagsuppgangur 
er í þjóðfélaginu er líklegra að vextir séu hærri en þegar samdráttur er í 
efnahagsbúskapnum. Þannig má færa rök fyrir því að breytilegir vextir varni því að 
hópar námsmanna sitji upp með háa greiðslubyrði út lánstímann vegna þess að þeir 
tóku lán á „röngum tíma". Við þetta má bæta að í núverandi kerfi er veitt verðtryggt 
lán á föstum vöxtum. Óvissa um verðbólgu í framtíðinni skapar alltaf óvissu um 
greiðslubyrði. í frumvarpinu ergert ráð fyrir að námsmenn geta valið um óverðtryggt 
eða verðtryggt lán á breytilegum vöxtum.

Ráðuneytið óskaði eftir því að gerður væri samanburður á þeim tveimur kerfum sem 
um ræðir og samkvæmt niðurstöðum þeirra greiningar kemur í Ijós að þorri lánþega 
sem klárar nám innan tilskilins tíma og fær niðurfellingu eru betur settir í nýju kerfi, 
svo og lánþegar með börn á framfæri. Kostir nýs kerfis eru minni fyrir þá sem ná ekki 
að klára á réttum tíma, eru ekki með börn á framfæri og útskrifast eldri en 35. Þegar 
kerfin voru borin saman var helst horft til greiðslubyrði lána, endurgreiðslur í heild 
og endurgreiðslutíma.

Vaxtaþak: Forsenda við útreikningáfrumvarpinu ersú að lánakerfið standi undirsér. 
Þrátt fyrir það er í 17. og 18. gr. frumvarpsdraganna skýrt kveðið á um það að fari 
vextir yfir ákveðna % tölu skuli þriggja manna nefnd fara yfir ástæður þess og leggja 
til við ráðherra mögulegar útfærslur á breytingum. Tilgangur greinarinnar er að vera 
varnagli ef efnahagsástandið verður óhagstætt fyrir námsmenn. Mikilvægt er að ef 
það reynir á þetta vaxtaþak og ráðherra vilji með einhverjum hætti bæta vaxtakjör 
námsmanna þá sé það gert með hefðbundnu framlagi úr ríkissjóði en ekki með 
niðurgreiðslu úr námslánahluta kerfisins, þannig að hann standi ekki lengur undir 
sér.

Vaxtaálag: Forsenda við útreikning á frumvarpinu er sú að lánakerfið standi undir 
sér. Þegar kemur að útreikningi á vaxtarálaginu þarf að taka tillit til allra þátta í 
lánveitingum sjóðsins þannig að tryggt sé að Lánakerfið sé sjálfbært. Gert er ráð fyrir 
að vaxtamunur í lánahlutanum standi undir útlánatöpum, þ.e. vaxtamunur verði 
nægur til að mæta greiðslufalli lánþega eða því að hann fari á örorkubætur eða falli 
frá áður en lán er greitt upp. Ríkisendurskoðun hefur gert ráð fyrir 0,3% árlegum 
líkum á gjaldþroti lánþega í sínum áætlunum fyrir LÍN og örorku- og dánalíkur hafa 
verið metnar 0,3%-0,5% skv. tryggingarstærðfræðinni og fer það m.a. eftir aldri 
lántaka. Út frá þessu er áætlaður nauðsynlegur vaxtamunum 0,6%-0,8%. Við 
útreikning vaxtaálagsins er gert ráð fýrir að leitað verði með reglubundnum hætti til 
óháðs utanaðkomandi aðila sem myndi gera tillögu um vaxtaálag sem nægilegt væri 
til að uppfylla markmið um sjálfbærni lánahlutans. Til að tryggt sé að lánahlutinn 
standi undir sér er nauðsynlegt að auðvelt sé að breyta álaginu sé þess þörf. Þannig 
þarf að vera hægt að bregðast við mismunandi aðstæðum hverju sinni hvort sem
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það leiðir til hækkunar eða lækkunar á álaginu. Þ.a.l. er er gert ráð fyrir að 
vaxtaálagið sé ákveðið í úthlutunarreglum hvers árs. Þrátt fyrir þetta mun 
námsmaðurgreiðafastvaxtarálag þ.e. álagið erekki breytilegteins oggrunnvextirnir.

X. Endurgreiðslur hefjast einu ári eftir námslok
Alþýðusamband íslands, Félag íslenskra læknanema í Ungverjalandi, Kennarasamband 
íslands, Landssamtök íslenskra stúdenta og Samband íslenskra námsmanna erlendis gerðu 
athugasemdir við að endurgreiðslur námslána hefjast einu ári eftir námslok samkvæmt 1. 
mgr. 19. gr. frumvarpsins.

Viðbrögð:

• Þessi breyting hefur áhrif til lækkunar á greiðslubyrði námslána.
• Annars staðar á Norðurlöndunum hefjast endurgreiðslur námslána allt frá því strax 

eftir námslok og í lengsta falli einu ári eftir námslok.

XI. Gjaldfelling við 66 ára aldur
Landshreyfing eldri borgara innan Samfylkingarinnar, Kennarasamband íslands, Samband 
íslenskra námsmanna erlendis, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök atvinnulífsins og 
Viðskiptaráð íslands, Stúdentaráð Háskóla íslands og Ungir jafnaðarmenn gerðu 
athugasemdir við að hafi námslán ekki verið að fullu greidd á því ári er lánþegi nær 66 ára 
aldri hefur sjóðstjórn heimild til að gjaldfella lánin.

Viðbrögð:

• Með þessu ákvæði er tryggt að markmið frumvarpsins nái fram að ganga og að 
námslán sem myndu annars falla niður falli ekki á aðra lánþega með hærra 
vaxtaálagi.

• Málefnaleg sjónarmið liggja að baki því að skilyrða endurgreiðslu námslána við 65 
ára aldur. Annars staðar á Norðurlöndunum hafa lengi verið skilyrði um 
hámarksaldur vegna veitingar námsaðstoðar en slíkum skilyrðum hefur ekki verið til 
að dreifa hér á landi. Eins og fram kemur í greinargerð eykst verulega sá styrkur sem 
felst í námsláni eftir því sem lánþegi er eldri. Þar sem endurgreiðslur námslána hafa 
verið tengdar við tekjur og falla niður við andlát er Ijóst að þau námslán sem hafa 
verið veitt til einstaklinga yfir 60 ára aldri greiðast í mjög litlum mæli til baka og hafa 
í raun að mestu verið styrkur. í frumvarpinu er lagt upp með að endurgreiðslum 
námslána verði ávallt lokið fyrir 65 ára aldur. Sé einstaklingur að hefja nám við 60 
ára aldur er Ijóst að viðkomandi hefði takmarkaðan tíma til þess að greiða af slíku 
láni eftir að námi lýkur og áður en hann verður 65 ára. Þá ber einnig að líta til þess 
að þjóðfélagslegur ábati af því að mennta einstaklinga yfir 60 ára aldri er minni en 
ef um yngri einstaklinga er að ræða. Almennt má líta svo á að starfsævi hvers 
einstaklings sé um 40-45 ár eftir að hann hefur lokið sinni menntun, það er frá 25- 
30 ára aldri til 67-70 ára aldurs. Menntun einstaklinga felur í sér kostnað fyrir 
samfélagið bæði í formi framfærslu á meðan á námi stendur og svo beins kostnaðar 
við kennslu. Þá má gera ráð fyrir að menntun haldi áfram í formi áunninnar reynslu 
eftir að námi er lokið. Sé einstaklingur þegar kominn á síðari hluta starfsævi sinnar 
þegar hann sækir sér menntun má ætla að menntunin skili sér í minna mæli aftur til 
þjóðfélagsins þarsem færri áreru eftir af starfsævi viðkomandi einstaklings.
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XII. Tekjutenging
Bandalag háskólamanna, Landssamtök íslenskra stúdenta, Samband íslenskra námsmanna 
erlendis, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð íslands, Stúdentaráð Háskóla íslands og 
Ungir jafnaðarmenn gera athugasemdir við að val lánþega til að endurgreiða námslán með 
tekjutengingu sé takmarkað við námslok áður eða á því ári er 35 ára aldri er náð.

Viðbrögð:

• Með því að setja takmarka tekjutengingu við 35 ára aldur ertryggt eins og hægt er að 
námslán séu greidd til baka að fullu. Þeir sem hefja nám ungir eru líklegri til að ná 
að greiða námslán sín til baka að fullu fyrir 65 ára aldur (sjá Áhættuskýrslu stjórnar 
Lánasjóðs íslenskra námsmanna, 2018). Eftir því sem lánþegi er eldri verður núvirði 
nýrra lána sífellt minna. Það erforsenda þess að hægtsé að bjóða upp átekjutengda 
endurgreiðslu þannig að það verði Menntasjóðnum ekki til tjóns að skilyrða 
undanþáguna við 35 ára aldur lánþega.

• Með frumvarpinu er verið að breyta frá gildandi framkvæmd, þar sem tekjutenging 
er meginregla og misskipting ríkisstyrks til námsmanna er viðvarandi. Breytingin 
felur í sér að meginregla verði að endurgreiðslutími verði háður lántökufjárhæð, 
þannig að búinn er til hvati fyrir fólk að fara fýrr í nám og Ijúka á tilskildum tíma ef 
það vill eiga meira val um endurgreiðsluhátt námslána sinna. Endurgreiðslur 
samkvæmt meginreglu frumvarpsins er samt til hagsbóta fyrir lánþega þegar til 
lengri tíma er litið.

XIII. Þjónustuhlutverk MSN
Bandalag háskólamanna og Landssamtök íslenskra stúdenta gerðu athugasemdir við 
þjónustuhlutverk MSN samkvæmt frumvarpinu.

Viðbrögð:

• Gert er ráð fyrir að sjóðurinn fái aukið rekstrarfé til að mæta auknum kröfum um 
þjónustuhlutverk Menntasjóðsins samkvæmt frumvarpinu. Rekstrarfé mun nema 
rúmlega 1 milljarði króna í heild. Jafnframt er gert ráð fyrir 10-15 stöðugildum í viðbót 
hjá Menntasjóðnum.

XIV. Stjórn
Samband íslenskra námsmanna erlendis og Stúdentaráð Háskóla íslands gerðu 
athugasemdir við skipan stjórnar MSN, einkum ogsér í lagi að ráðherra skipi þrjá samkvæmt 
tilnefningu Landssamtaka íslenskra stúdenta.

Viðbrögð:

• Breyting á ákvæði frumvarpsins um sjóðstjórn var gerð í samráði við fulltrúa 
námsmanna í starfshópi sem vann að endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra 
námsmanna. Breytingin er einungis til einföldunar en áfram er gert ráð fýrir að 
fulltrúar SHÍ, SÍNE og Bandalag íslenskra sérskólanema eigi fulltrúa í stjórn 
Menntasjóðsins.
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