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Umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um Menntasjóð námsmanna nr. 60/2020 (launatekjur o.fl.)

Stúdentaráði Háskóla Íslands barst umsagnarbeiðni frá Allsherjar- og menntamálanefnd 

Alþingis frumvarp til laga um breytingar á lögum um Menntasjóð námsmanna er varða 

launatekjur og fleira. Þess ber að geta að frumvarpið er endurflutt og skilaði Stúdentaráð inn 

umsögn þann 10. mars 2021 þegar frumvarpið var fyrst lagt fyrir Alþingi1. Stúdentaráð 

Háskóla Íslands vill því nýta tækifærið og ítreka það sem fram kom í þeirri umsögn. 

Stúdentaráð telur nauðsynlegt að umbætur verði gerðar á lögum um Menntasjóð 

námsmanna en leggur áherslu á að allar breytingar séu til þess fallnar að uppfylla lögbundið 

hlutverk sjóðsins sem félagslegur jöfnunarsjóður.

Afnám skerðinga vegna launatekna (1. gr.)

Í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að ekki verði tekið tillit til launatekna námsfólks eða 

fjölskyldna þeirra við áætlun á upphæðum framfærslulána. Stúdentaráð hefur ítrekað2 bent á 

að í íslensku námslánakerfi er stúdentum gert að vinna með námi þrátt fyrir að vera á 

framfærslulánum (enda duga lánin ekki til að standa straum af framfærslukostnaði) og 

gjalda svo fyrir það vegna frítekjumarksins. Í núverandi mynd má því segja að 

námslánakerfið ýti undir atvinnuþátttöku á sama tíma og það refsar fyrir hana.

Afnám skerðinga vegna launatekna myndi aðeins leysa þann vanda að hluta til en eftir stæði 

viðkvæmur hópur þeirra sem hafa til dæmis ekki færi á að vinna með námi og þurfa að reiða 

sig á of lága framfærslu. Það er gríðarlega mikilvægt að námslánakerfið grípi þennan hóp ef 

það á að geta náð yfirlýstum markmiðum sínum um aðgengi að námi óháð efnahag eða 

stöðu að öðru leyti. Stúdentaráð hefur ítrekað bent á þetta3 og krafist þess að 

grunnframfærslan verði leiðrétt og að árleg endurskoðun hennar verði fest í lög. Í greinargerð 

frumvarpsins kemur einnig fram að þær verulegu tekjuskerðingar sem frítekjumarkið hefur í 

1 Umsögn SHÍ vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um MSNM, 10. mars 2021.
2 Sjá til dæmis https;//www.althingi.is/altext/eríndi/150/150-2250.pdf
3 Sjá til dæmis https;//student.backend.jldevelopment.is/wp-content/uploads/2021/01/Grunnframfaersla.pdf
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för með sér, þegar grunnframfærslan er eins lítil og raun ber vitni, feli í sér mismunun á 

grundvelli efnahags. Hér má lesa á milli línanna að grunnframfærslan sé í raun rót þess 

vanda sem fólginn er í ófullnægjandi framfærslu lántaka á meðan á námi stendur. Af þessum 

ástæðum hefur Stúdentaráð bent á að nauðsynlegt sé að samspil frítekjumarksins og 

grunnframfærslunnar sé vandlega skoðað4. Fara verður í ítarlega greiningu á hækkun, 

afnámi, þrepaskiptingu eða öðrum breytingum sem hægt væri að gera á frítekjumarkinu áður 

en ráðist er í afgerandi breytingar á lögum sjóðsins.

Atvinnuþátttaka háskólanema hér á landi er með því mesta sem gerist í Evrópu, en í 

niðurstöðum EUROSTUDENT VII5 kemur fram að 71% háskólanema hér á landi vinni með 

námi og þar af fullyrða 72% að án vinnunnar gætu þeir ekki verið í námi. Þessar tölur tala 

sínu máli og eru í raun áfellisdómur á námslánakerfið, en hvergi í Evrópu er hlutfallið hærra. 

Vert er að undirstrika þá staðreynd að fullt nám er full vinna. Það er varhugavert hvað 

íslenskir háskólanemar vinna mikið með námi samanborið við aðrar evrópuþjóðir en líkt og 

gefur að skilja hefur slíkt áhrif á námsárangur og þar með námstíma. Til marks um það eru 

niðurstöður EUROSTUDENT VII en þar kemur fram að 25% háskólanema hérlendis eigi í 

erfiðleikum með nám sitt vegna vinnu og 31% nema telja fjárhagsstöðu sína vera slæma eða 

mjög slæma en það er með því mesta sem gerist í Evrópu. Niðurstöður EUROSTUDENT VII 

sýndu einnig að 15% háskólanema hér á landi glíma við andleg veikindi en að meðaltali 

glíma 4% háskólanema í Evrópu við andleg veikindi. Allt er þetta til marks um bága stöðu 

stúdenta hér á landi, en með því að auka stuðning við stúdenta á meðan á námi stendur væri 

hægt að draga úr þessum vanda.

Þess má geta að í námslánakerfum annars staðar á Norðurlöndum er í gildi einhvers konar 

útgáfa af frítekjumarki6 en líkt og LÍS hefur bent á er frítekjumarkið hér á landi þó það 

lægsta7 þrátt fyrir að verð á neysluvöru hér á landi sé það hæsta á Norðurlöndunum og 

raunar það næst hæsta í Evrópu8. Líkt og áður kom fram vinna háskólanemar hér á landi 

meira með námi en háskólanemar annars staðar á Norðurlöndum þannig að skerðing á 

námslánum er ekki aðeins meiri vegna lægra frítekjumarks heldur má einnig leiða að því 

líkum að fleiri verði fyrir skerðingum vegna þessa.

4https://student.backend.jldevelopment.is/wp-content/uploads/2022/03/39-Umso%CC%88gn-vegna-frumvarps-  
til-laga-um-breytingu-a%CC%81-lo%CC%88gum-um-Menntasjo%CC%81d-na%CC%81msmanna-nr.-60 2020-launat 
ekjur.pdf
5 https://www.eurostudent.eu/download files/documents/Eurostudent brochure WEB.pdf
6 Þess ber þó að geta að í Noregi hefur frítekjumarkið einungis áhrif á upphæðir styrkja en ekki lánsupphæðir. Sjá 
nánar hér: https://lanekassen.no/en-US/grants-and-loans/income-and-assets/
7 https://www.althingi.is/altext/erindi/152/152-1047.pdf
8 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/7ddn-20220621-1
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Stúdentaráð telur nauðsynlegt að breytingar verði gerðar á frÍtekjumarkinu en telur þó að það 

þurfi að stíga varlega til jarðar í þeim efnum og hafa í huga að frítekjumarkið er mikilvægt til 

þess að sjóðurinn geti sinnt hlutverki sínu sem félagslegur jöfnunarsjóður9. Þess vegna telur 

Stúdentaráð að ákvæði um að ekki komi til skerðingar á námsláni vegna launatekna 

fjölskyldu lántaka dragi úr jöfnunarhlutverki Menntasjóðsins þar sem ekki allir stúdentar búa 

við sömu fjölskylduaðstoð. Hægt væri að skoða annars konar breytingar á frítekjumarkinu, til 

að mynda tvískipt frítekjumark að danskri fyrirmynd sem gerir ráð fyrir sjálfsaflafé að sumri 

annars vegar og sjálfsaflafé að vetri hins vegar. Slík skipting býr til meira svigrúm fyrir 

stúdenta til að afla sér tekna yfir sumarið án þess að lenda í vítahring.

Fyrningarfrestur (2. gr.)

Lagt er til að 2. mgr. 26. gr. falli brott. Sú regla kemur í veg fyrir að kröfur vegna námslána 

falli niður í kjölfar gjaldþrots. Stúdentaráð tekur undir með greinargerð frumvarpsins um að 

sömu reglur eigi að gilda um fyrningu námslána og gilda um almennar kröfur. Það á ekki að 

koma að sök að kröfurnar eru tilkomnar vegna námslána frekar en annars konar lána.

Fyrir hönd Stúdentaráðs Háskóla Íslands,

Rebekka Karlsdóttir
Forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands

María Sól Antonsdóttir

Lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs

9 Sjá t.d. Umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands vegna frumvarps til laga um breytingu á 
lögum um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020 (launatekjur)
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