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Útdráttur 

Í lok maí síðasta árs, 2016, lagði þáverandi menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson fram 

frumvarp til laga á Alþingi þar sem lagt var til róttækra breytinga á regluverki Lánasjóðs 

íslenskra námsmanna. Í stað tekjutengdra afborgana var lagt til að tekið yrði upp nýtt 

námslána- og námsstyrkjakerfi. Í staðinn fyrir niðurgreiðslu vaxta og höfuðstóls 

samkvæmt núverandi regluverki var lagt til að allir námsmenn hlytu beina fjárstyrki. Í 

staðinn yrðu lánin með hærri vöxtum og jöfnum afborgunum. Í þessari ritgerð verður 

stuðst við líkön vinnumarkaðshagfræðinnar ásamt kenningum Bruce Chapman um áhrif 

tekjutengdra námslána. Með mið af íslenskum vinnumarkaði og regluverki LÍN er unnt 

að spá fyrir þá þróun sem breytingar á endurgreiðslukerfi LÍN gæti haft á námsval.  

 Í ljós kom að breytingarnar myndu hafa mest áhrif á námsval einstaklinga sem 

hafa takmarkaðan aðgang að fjármagni. Námsval þeirra myndi takmarkast við greinar 

sem gefa góða tekjumöguleika eða jafnvel koma í veg fyrir að þeir sæki háskólanám. 

Framtíðartekjur myndu skipta meira máli við námsval sem gæti leitt til skorts á vinnuafli 

í láglaunaatvinnugreinum sem vinna að almannaheill. Jafnframt gæti dregið úr aðsókn í 

listnám og hvers konar náms sem krefst skólagjalda. Með innleiðingu styrksins myndi sá 

hópur sem ekki þarf að taka námslán stækka. Nú er sá hópur um um helmingur 

námsmanna. Breytingarnar myndu því auka tækifæri þeirra en takmarka möguleika 

efnaminnstu námsmannanna. Þær myndu jafnframt leiða til þess að regluverk LÍN myndi 

ekki stuðla að markmiðiði sínu sem er : „að tryggja þeim sem falla undir lög þessi 

tækifæri til náms án tilliti til efnahags.“ 
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1 Inngangur 

Í áraraðir hafa hagsmunafélög háskólanema barist fyrir bættu námslánakerfi Lánasjóðs 

íslenskra námsmanna. Í lok maí síðasta árs, 2016, lagði þáverandi menntamálaráðherra, 

Illugi Gunnarsson fram frumvarp á Alþingi þar sem lagt var til róttækra breytinga á 

regluverki Lánasjóðsins (framvegis LÍN). Breytingarnar sem lagðar voru til hafa verið 

afar umdeildar en frumvarpið gekk ekki í gegn fyrir þinglok í október á síðasta ári.  

Markmið frumvarpsins var að vinna gegn misskiptingu þeirra styrkja sem felast í 

núverandi kerfi sem og auka skilvirkni kerfisins. Breytingarnar sem lagðar voru til snertu 

nær allar hliðar lánasjóðsins en í því sem hér fer á eftir verður áhersla lögð á breytingar á 

endurgreiðslufyrirkomulagi sjóðsins. Styrkurinn sem nú er í gildi er í formi niðurgreiddra 

vaxta og afföll af lánum sem sitja eftir við andlát lánþega. Endurgreiðslur lána eru 

tekjutengdar (e. income contingent loan repayment) og því ekki miðaðar við upphæð 

lánsins heldur tímalengd. Lagt var til að námslán yrðu jafngreiðslulán með föstum 

styrkjum sem ganga jafnt á alla námsmenn að upphæð 585.000 kr. á ári. Eftir að 

frumvarpið var lagt fyrir var mikið deilt um réttmæti þess og hvort breytingarnar teldust í 

raun til markmiða LÍN, þ.e. „að tryggja þeim sem falla undir lög þessi tækifæri til náms 

án tillits til efnahags“ (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 1). 

Vinnumarkaðshagfræði segir að námsákvörðun einstaklinga sé í raun ákvörðun um 

fjárfestingu í menntun. Einstaklingur metur því kostnað þess og ávinning af því að 

fjárfesta í mannauði (e. human capital). Samkvæmt skilgreiningu er mannauður  öll 

þekking, þjálfun og starfsgeta sem einstaklingur hefur til brunns að bera og allt sem hefur 

áhrif á virði vinnuafls einstaklings. Markmiðið er að kanna hvernig breytingar á 

endurgreiðslufyrirkomulagi námslána geti haft áhrif á fjárfestingarákvörðunina með því 

að hafa áhrif bæði á kostnað og ávinning háskólanáms. 

Köngulóarvefslíkanið (e. cobweb model) og hagfræði stórstjarna (e. the economics of 

superstars) geta m.a. sýnt hvernig væntanleg laun geta verið frábrugðin raunlaunum að 

námi loknu. Ásamt öðrum óvissuþáttum um framtíðarávinningi menntunar getur mikil 

áhætta falist í fjárfestingu í menntun sem leiðir til markaðsbrests (e. market failure) á 

fjármagnsmarkaði. Ástralski hagfræðingurinn Bruce Chapman (2006b) segir 

markaðsbrestinn skýra hvers vegna aðilar á almennum fjármagnsmarkaði séu ekki 

tilbúnir að lána til menntunar nema á lélegum kjörum fyrir lánþega. Chapman hefur því 

talað mikið fyrir og rannsakað hvernig tekjutengd námslán á vegum hins opinbera geta 

virkað sem lausn á þessum vanda og lágmarkað áhættu nemenda. Hér verður fjallað um 
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rannsóknir Chapman á tekjutengdum námslánum og hvaða forsendur liggja að baki slíks 

námslánakerfis. 

Í því sem hér fer á eftir verður rannsakað hvaða þættir hafa áhrif á námsákvörðun 

einstaklings. Með fræðilegri nálgun og miði af íslenskum vinnumarkaði verður kannað 

hvort breytingar á endurgreiðslufyrirkomulagi LÍN geti haft áhrif á námsval íslenskra 

námsmanna. Áhersla verður lögð á að skoða hvaða áhrif afnám tekjutengdra afborgana 

hefur. Kannað verður hvort breytingarnar hafi meiri áhrif á námsgreinar láglaunastétta á 

opinberum vinnumarkaði þar sem framtíðartekjur þeirra lækka hlutfallslega meira en 

annarra. Auk þess hvaða áhrif breytingarnar gætu haft á stéttir þar sem erfitt er að sjá 

fyrir um laun til dæmis hjá nemendum í listnámi. Ætla má að námsval íslenskra 

námsmanna yrði töluvert einsleitara þar sem áhættan við fjárfestingu í menntun verður 

meiri. Auk þess verður skoðað hvort breytingarnar takmarki aðgang að námi fyrir þá 

aðila sem ekki geta sótt nám án fjárstuðnings. 

Út frá frumvarpi til laga um námslán og námsstyrki verður leitast við að svara 

spurningunni: Hafa námslán áhrif á námsval? 
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2 Tekjutengd námslán 

Lánasjóður íslenskra námsmanna (hér eftir oftast skammstafað LÍN) býður upp á 

námslán með tekjutendum afborgunum. Síðan 1980 hafa tekjutengd námslán færst í 

aukana á heimsvísu. Afar ólíkar leiðir hafa verið farnar í innleiðingu slíkra kerfa og 

niðurstöðurnar mismunandi milli landa enda stofnana- og stjórnamálaumhverfi ólíkt. 

Ástralski hagfræðingurinn Bruce Chapman (2005) hefur rannsakað áhrif tekjutengdra 

námslána í áraraðir. Hann hefur fært rök fyrir því hvernig slík kerfi geta náð fram 

réttlátustu og hagkvæmustu lausnum, bæði fyrir nemendur (lánþega) og stjórnvöld 

(lánadrottna). Til þess að námslánin þjóni tilgangi sínum þurfi að huga að regluverki. 

Eins og fram kemur í skrifum Chapman: 

Færa má rök fyrir því að svo lengi sem tekjutengd námslánakerfi eru skynsamlega 

hönnuð sé mögulegt að reka það á hagkvæman hátt, slíkt kerfi gefur góðan möguleika 

sem lausn á fjármögnunarvanda háskólamenntunar1 (Chapman, 2005, bls. 3). 

Rannsóknir Chapman snúa einna helst að því að rannsaka hvernig bæta megi 

námslánakerfi með tekjutengdum afborgunum. Hann telur jafnframt mikilvægt að 

stjórnvöld hafi skýra stefnu um markmið sín í menntamálum. Milli landa virðist jafnrétti 

til náms þó oftast vera eitt æðsta markmið stjórnvalda í menntamálum. Ef takmarkið sé 

jafnrétti til náms skuli stjórnvöld tryggja jöfn tækifæri til náms og lágmarka tengsl milli 

fjölskyldutekna og ævitekna. Chapman segir slík tengsl vera mikil en auk þess er ljóst að 

aðrir þættir hafa áhrif á tengsl ævitekna og fjölskyldutekna en aðgangur að námi. 

Robertson og Symonds (1990) hafa bent á að óvissa kandídata getur ýtt undir að 

einstaklingar feti í fótsport foreldra sinna (e. dynastic hysteresis). Meiri líkur séu því að 

börn lækna læri læknisfræði þar sem þeir hafa meiri upplýsingar um laun og hvað felist í 

starfinu. Það leiðir jafnframt til þess að börn menntaðra eru líklegri til að öðlast 

sérfræðimenntun heldur en börn ómenntaðra foreldra (Robertson, D., & Symons, J, 

1990). 

Krafa stjórnvalda um jafnrétti til náms gefur til kynna að réttlæti til náms styrki 

þjóðhagslega hagsæld landa (Chapman, 2006b, s. 19-20). Í hagfræðinni er oft talað um 

muninn milli hagkvæmni og réttlætis sem fórnarskipti og að hlutverk stjórnvalda sé að 

                                                      

1 It is argued that so long as they are designed sensibly, and can be made operationally efficient, ICL 

schemes have significant potential as a solution to higher education financing challenges. 
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vinna hinn gyllta meðalveg þar á milli. Þegar kemur að menntamálum segir Chapman 

skilin milli markmiðanna tveggja flókin, þ.e.a.s. skilin milli hagkvæmni sem lýsir þeirri 

leið sem hámarkar not af takmörkuðum auðlindum og réttlætis sem snýst um sanngirni 

og tekjudreifingar. Ástæðan sé að ákveðna hagkvæmni sé fólgna í því að aðgreina fólk 

ekki. Hagkvæmni felist í því að í samfélagi þar sem hæfir og metnaðarfullir einstaklingar 

geta ekki sótt háskólamenntun vegna fátæktar verður þjóðfélagið í heild ver statt. Þannig 

sé hæfileikum fórnað og því ekki hægt að hámarka smitáhrif (e. spillovers), 

einkaávinning né þjóðhagsleganávinning menntunar. Réttlætið, aðgengi að námi burt séð 

frá efnahag, ætti því að styðja hagsæld þjóða (Chapman, 2005, bls. 19-20).  

Chapman segir menntun almennings geta aukið þjóðhagslegan ábata. Aukin menntun 

geti leitt til upplýstari samfélagsumræðna, gagnrýnni kjósenda sem jafnframt hugi betur 

að heilsufari sínu. Jafnframt hefur menntun jákvæð ytri áhrif eða smitáhrif þekkingar (e. 

spillover effect) í samfélaginu. Á tímum tækninýjunga hefur því verið haldið fram að 

menntaðir einstaklingar séu hæfari til að aðlagast breyttu umhverfi, nýrri tækni og 

óvæntum uppákomum sem kunna að eiga sér stað. Mesti ábati menntunar sé þó í aukinni 

framleiðni vinnuafls sem stuðli að auknum lífsgæðum með auknum hagvexti þjóða. 

(Chapman, 2006, bls. 13-14). 

Chapman segir að ný hagvaxtarfræði (e. new growth theory) sýni að samband 

háskólamenntunar og framleiðniaukningu geta verið afar flókin. Fræðin reyna m.a. að 

skýra hlutverk tækninýjunga og sjálfstæði milli þekkingar, nýsköpunar og mannauðs. 

Þrátt fyrir flókið samband er ljóst að framfarir í menntun hafa í tímanna rás ýtt undir 

tækniþróun. Menntun hefur færst frá því að vera bundin við einstakling í að vera bundin 

við stofnanir og leitt til þess að ekki verður þekkingartap við andlát menntaðra 

einstaklinga. Stofnanavæðing menntunar í gegnum árin hefur leitt til uppsöfnunar 

þekkingar í þróuðum ríkjum. Þekking sem er jafnframt grunnstoð í hverskonar 

tækniþróun, s.s. á fjármálamarkaði til að þróa fjármálatækni og skapa hvata til 

fjárfestinga. Chapman segir það meginástæðu fyrir muninum á hagvexti þróunarríkja þar 

sem menntunarstig er lægra og hagvexti þróaðra ríkja þar sem menntun er almenn. Þar 

sem fleiri mennta sig í þróuðum ríkjum verður vinnumarkaðurinn fjölmennari og 

verkaskipting meiri. Langtímaáhrif menntunar og framleiðniaukningu hafa ýtt undir 

tækninýjungar og haft jákvæð langtímaáhrif á hagvöxt (Chapman, 2006, bls. 13-14).  

Þrátt fyrir jákvæð áhrif menntunar getur mikil óvissa verið fólgin í fjárfestingu í 

menntunarákvörðun einstaklinga. Þegar fjárfesting er tekin í upphafi náms getur verið 
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erfitt fyrir nemenda að áætla hæfni og getu sína í námi en enn erfiðra fyrir 

utanaðkomandi fjárfesti að áætla slíkt. Chapman (2006) segir óvissu um framtíðarvirði 

fjárfestinga í menntun skapa fjármögnunarvanda. Óvissan skapar mikla áhættu sem leiðir 

til markaðsbrests (e. market failure) þar sem aðilar á almennum fjármagnsmarkaði eru 

ólíklegri til að lána til menntunar en annarra fjárfestinga. Því segir Chapman inngrip 

ríkisins nauðsynleg til að leiðrétta markaðsbrestinn. Með upptöku tekjutengdra námslána 

tekur þjóðfélagið á sig áhættu fjárfestingarinnar sem gerir jafnframt öllum kleift að fara í 

háskólanám burt séð frá efnahagsstöðu og námsvali (Chapmann, 2006a, s. 20-21).  

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2016) bendir á námslán með tekjutengdar 

afborganir geti skapað freistnivanda (e. moral hazard). Þar sem nemendur vita að 

endurgreiðsla er ekki bundin við upphæð lánsins geta þeir freistast til að velja dýrt nám 

með litla tekjumöguleika og úthluta sér því sjálfir námsstyrk. Þrátt fyrir annmarka segir 

Hagfræðistofnun (2016) tekjutengd námslán geta stuðlað að bættir velferð. Það sé gert 

með jöfnunaráhrifum neyslu þegar gert er ráð fyrir að jaðarnyt af neyslu minnki eftir því 

sem neysla eykst (Hagfræðistofnun, 2016, bls. 10)  

Chapman (2005) segir að vel hannað námslánakerfi með tekjutengdum afborgunum 

geti tryggt hagkvæma lausn bæði nemendum og ríkissjóði. Fyrir nemanda felist trygging 

í því að útborganir taki mið af ævitekjum einstaklings en ekki tíma. Afborganir hafi því 

jöfnunaráhrif á einkaneyslu yfir ævina. Trygging ríkissjóðs felst í því að lánshafi geti 

alltaf greitt settar afborganir sem lámarkar líkur þess að lánþegar lendi í vanskilum 

(Chapman, 2006-b, bls.18). Chapman (2006b) segir meginmun tekjutengdra námslána 

milli landa stafa af mismunandi regluverki. Afborganir hafa bæði misháar upphæðir og 

mismikið hlutfall af tekjum lánshafa. Vextir eru breytilegir milli landa, tekjuþröskuldur 

sem lánið er bundið við ólíkt og hlutfall affalla sem verða af skuldunum (Chapman, 

2006-b, bls.31). 

Jöfnunaráhrif tekjutengingar stafa af því að laun geta verið breytileg yfir starfsævina. 

Lazear (1979) hefur sýnt fram á að laun sem boðin eru af vinnuveitanda fara 

stigmagnandi frá innkomu á vinnumarkað til starfsloka. Af því leiðir að við innkomu á 

vinnumarkað geta laun verið lægri en sem nemur framleiðni vinnuafls en við starfslok 

geta laun verið hærri en framleiðni. Sú þróun ákvarði svo starfslok einstaklings. Mynd 1 

sýnir 𝑉∗(𝑡) sem jaðarframleiðni vinnuafls yfir starfsævina og 𝑊∗(𝑡) laun sem 

vinnuveitandi eða vinnuveitendur bjóða launþega yfir starfsævina. Ákjósanlegasti aldur 

við starfslok verður þegar jaðarframleiðni vinnuafls er jöfn launaþröskuldur (e. 
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reservation wage), táknað �̃�(𝑡), þ.e. lægstu laun sem atvinnurekandi er tilbúinn að 

greiða til þess að hafa launþega í vinnu (Lazear, 1979, bls. 1265). 

 

Mynd 1. Launaþróun yfir ævina m.v. lögbundin starfslok (Lazear, 1979, bls. 1265) 

Frumvarpið sem í framhaldinu verður fjallað um leggur til breytingar á regluverki LÍN 

sem fellst í afnámi tekjutengdra námslána. Rakið verður hvernig og hvers vegna 

regluverk LÍN á Íslandi hafi brugðist tilgangi sínum í að tryggja hagkvæma lausn, bæði 

fyrir ríkissjóð og námsmenn.  

2.1 Frumvarp til laga: Tekjutengd- eða jafngreiðslunámslán 

Þann 11. mars árið 2016 skilaði nefnd sem skipuð var af mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands, frumvarpi til laga um Lánasjóð íslenskra námanna 

(LÍN). Lagt var til frumvarp til laga um námslán og námsstyrki nr. 145/2015-2016 sem 

kæmu í stað núgildandi laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992. Markmið 

með frumvarpinu, skrifar nefndin, er að koma í veg fyrir misskiptingu, gera námsstyrki 

sjóðsins sýnilegri og efla fjármálavitund námsmanna. Jafnframt að breytt námslána- og 

styrktarkerfi geti hvatt til bættari námsframvindu og aukið þjóðfélagslegan ávinning 

menntunar á Íslandi (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 24). Með hliðsjón af núverandi 

regluverki LÍN verður kannað hvaða breytingar nefndin leggur til og hvernig það vinni 

að settum markmiðum. 

Í ársskýrslu LÍN árið 2015 kemur fram að núverandi útlán flokkist í fjóra flokka sem 

hafa mismunandi lánakjör og veitt hafa verið síðan árið 1982. Útlánaflokkar eru 

eftirfarandi: V-lán (veitt á tímabilinu 1982-1992), S-lán (veitt á tímabilinu 1982-1992), 

R-lán (veitt á tímabilinu 1992-2005) og G-lán (veitt frá árinu 2005). Öll lánin hafa 
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tekjutengdar afborganir og eru verðtryggð. V-lán og S-lán bera enga vexti en R-lán og G-

lán bera 1% vexti. Þó veita lög R-lána og G-lána heimild til allt að 3% vaxta en hefur sú 

heimild enn ekki verið notuð. (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2015, bls. 56 og 

Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.a). Allir lánaflokkanir hafa tvær afborganir á ári, 

annars vegar fasta afborgun og hins vegar tekjutengda. Til einföldunar verður einblínt á 

G-lán sem veitt eru samkvæmt núgildandi lögum LÍN. Á fyrri hluta árs er föst afborgun 

G-lána sem breytist miðað við vísitölu neysluverðs 1. janúar ár hvert, miðað við árið 

2016 var afborgunin 127.270 kr. (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.b). Á seinni hluta 

ársins er tekjutengda afborgunin sem miðar við 3,75% af tekjustofni lánþega. Afborgunin 

tekur mið af öllum tekjum, atvinnutekjum, fjármagnstekjum og öðrum tekjum s.s. 

tryggingabótum (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.c). Í Frumvarpinu er lagt til að 

bæta við fimmta útlána flokknum sem greinir sig töluvert frá hinum fjórum. 

Meginforsendur frumvarpsins er að endurskoða endurgreiðslukerfið vegna þess 

kostnaðar sem fellur á ríkisjóð. Jafnframt vegna þess að niðurgreiðslur sjóðsins skila sér 

aðeins til fámenns hóps lánþega. Ríkissjóður ber nú 47% kostnaðar af heildarlánum en 

hlutfallið hefur hækkað undanfarin ár og sjálfbærni sjóðsins því minnkað. Ástæður þess 

eru m.a. að lánþegum hefur fjölgað í takt við aukna aðsókn í háskólanám. Meðalaldur við 

brautskráningu hefur jafnframt hækkað og nemendur eru fleiri ár í námi en áður. Þar að 

auki borga fleiri nemendur hærri skólagjöld og taka því hærri námslán (þingskjal nr. 

145/2015-2016, bls. 12-13). Gagnrýnt er að námsstyrkur núverandi lánakerfis sé 

nemendum ekki sýnilegur og sé jafnframt misskiptur. Styrkurinn er annars vegar 

vaxtaniðurgreiðslur og hins vegar afföll af námslánum sem falla niður við andlát lánþega. 

Vaxtaniðurgreiðsla felst í vaxtamun milli útlánsvaxta LÍN sem eru 1% og vexti sem 

sjóðurinn greiðir fyrir fjármögnun en miðað við 2015 voru þeir 3,69%. Útlánsvextir byrja 

ekki að teljast við hverja útborgun heldur þegar skuldabréf nemenda lokast að námi 

loknu. Endurgreiðsla hefst svo tveimur árum eftir útskrift og stendur þar til lánið hefur 

verið greitt upp að fullu eða til andláts lánþega en þá falla eftirstöðvar niður (þingskjal nr. 

145/2015-2016, bls. 24). Vegna þess að afborganir taka ekki mið af upphæð höfuðstóls 

heldur tíma og greiðslugetu lánþega verða töluverð afföll við andlát þeirra lánþega sem 

tóku hæstu lánin. Til að mynda verður um helmingur höfuðstóls lána á bilinu 7,5 – 10 

milljónir króna styrkur en það getur verið breytilegt eftir tekjum lánþega. Fjölgað hefur í 

þeim hópi lánþega sem taka hærri námslán en 20 m.kr sem og þeim sem skulda meira en 

30 m.kr. (þingskjal nr. 145/2015-2016, s.17-19). Því hlýtur sá minnihlutahópur sem tekur 
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hæstu lánin langmestan styrk. Nefnd mennta- og menningarmálaráðuneytisins áætlar að 

um 20% lánþega hljóti 74% af niðurgreiðslna (þingskjal nr. 145/2015-2016, s. 24). 

Miðað við núverandi regluverk LÍN hefur ekki tekist að tryggja hagsmuni bæði 

lánþega og lánveitanda. Ljóst er að freistnisvandinn hefur leitt til þess að lítill hópur 

nemenda hefur séð sér hag í að taka há námslán sem þeir munu ekki koma til með að 

greiða upp að fullu. Samkvæmt kenningu Chapman (2006) um tekjutengd námslán gætu 

breytingar á regluverkinu leitt til aukinnar skilvirkni og hagkvæmni sjóðsins og jafnframt 

réttlátra lánakerfis. Hins vegar er lagt til að umbreyta regluverkinu með nýjum lausnum 

til að vinna gegn misskiptingu núverandi kerfis og ná fram aukinni hagkvæmni. 

Breytingarnar sem lagðar eru til að jafna styrkina væru í formi beingreiðslna upp á 

65.000 kr. sem gangi jafnt á alla umsækjendur. Styrkurinn yrði greiddur fyrir níu mánuði 

ársins, í allt að fimm skólaár. Líkt og námslánið, yrði styrkurinn bundinn við vísitölu 

neysluverð hvers árs. Þar að auki hafi nemendur kost á að taka lán miðað við 100% 

framfærsluviðmið en núverandi viðmið er 92%. Hins vegar er lagt til að hámark 

námsaðstoðar (þ.e. styrkur og lán) miðist við 420 ECTS- einingar í stað 480 ECTS- 

eininga sem nú er í gildi. Áfram yrði hægt að taka skólagjaldalán en námsaðstoð alls yrði 

hámörkuð við 18 m.kr. Jafnframt yrði námsaðstoð takmörkuð út frá aldri. Við 50 ára 

aldur myndi námsaðstoð skerðast um 10% á ári uns við 60 ára aldur yrðu námsaðstoð 

engin (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25-28). Beinn styrkur og takmörk lána leiðir til 

fækkunar í þeim hóp sem mestur styrkur fer til miðað við núverandi regluverk. 

Ætlað er að breyta endurgreiðslufyrirkomulagi sem gæti leitt til aukinnar greiðslubyrði 

og þar með áhættu fyrir hluta lánþega. Nefndin leggur til afnáms tekjutengdra afborgana 

og upptöku jafngreiðslulána (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25). Almennur 

endurgreiðslutími yrði takmarkaður við 40 ár með mánaðarlegum afborgunum en þó er 

miðað við að lánið sé greitt upp fyrir 67 ára aldur. Mögulegt yrði að sækja um frestun á 

greiðslu afborgana vegna tímabundinna fjárhagsörðuleika í allt að þrjú ár. Slíkt gæti til að 

mynda stafað af veikindum lánþega. Jafnframt getur lánþegi sótt um að fresta helmingi 

endurgreiðslu við fyrstu íbúðarkaup í allt að 60 mánuði. Að frestun lokinni er fjárhæðinni 

bætt við höfuðstólinn (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25-28). Lagt er til að vextir 

myndu hækka úr 1% í 2,5% vexti auk 0,5% álags sem jafngildi væntum afföllum af 

endurgreiðslu námslána. Auk þess yrði hver útborgun í sér skuldabréfi í stað eins 

skuldabréfs í núgildandi lögum. Vextir og verðtrygging myndu því byrja að safnast upp 

eftir hverja útborgun á meðan námi stendur. Þá er lagt til að endurgreiðsla námsláns 
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hefjist einu ári eftir útskrift (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25-28). Breytt 

endurgreiðslufyrirkomulag gæti aukið greiðslubyrði til muna hjá þeim lánþegum sem 

taka hærra námslán vegna framfærslu eða skólagjalda. Jafnframt myndi greiðslubyrði 

aukast hjá þeim sem ekki geta greitt lánið upp á 40 árum vegna aldurs við útskrift eða 

vegna frestunar afborgana.  

Tafla 1. Meðalaldur nemenda við brautskráningu 2013 (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25) 

 

Til þess að endurgreiðslutími sé 40 ár yrði nemandi að útskrifast ekki seinna en 26 ára 

gamall miðað við að hann sæki ekki um frestun vegna fjárhagsörðuleika eða 

íbúðarkaupa. Þróun seinustu ára hefur hins vegar sýnt að meðalaldur Íslendinga við 

útskrift er afar hár og hærri en í öðrum Norðurlöndum. Árið 2012 var meðalaldur 

brautskráðra á Íslandi hæstur meðal OECD ríkjanna. Árið eftir var meðalaldur 

brautskráðra úr grunnnámi 30,7 ára en 35,2 ára úr framhaldsháskólanámi. Þar af leiðandi 

getur endurgreiðslutími verið mun styttri en 40 ár og greiðslubyrði að námi loknu því 

meiri. Í töflu X má sjá hærri meðalaldur við brautskráningu á Íslandi en í Danmörku, 

Noregi og í Svíþjóð (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 25). 
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Mynd 2. Fjöldi nemenda á Íslandi og fjöldi lánþega á Íslandi með lán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna 
frá á tímabilinu 1997-2015 (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 16). 

Í frumvarpinu segir að meðaltal námsmanna sem nýti sér lán hjá Lánasjóði íslenskra 

námsmanna sé 47% allra nemenda. Eins og sjá má á mynd 2 sveiflast hlutfallið í kringum 

50% frá árinu 1997 til 2015 (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 16). Frumvarpið gerir ráð 

fyrir að koma í veg fyrir misskiptingu með því að veita 100% umsækjendum beinan 

fjárstyrk. Aðferðin er ólík fyrra regluverki LÍN með tekjutengd námslán en markmið 

frumvarpsins hið sama og í núgildandi lögum. Markmiðið er að tryggja þeim sem falla 

undir lögin tækifæri til náms án tilliti til efnahags (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 1, 

lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, bls. 1). Hins vegar má vera að 

breytingarnar sem lagðar eru til hefðu þau áhrif að takmarka námsval með tilliti til 

efnahags. Með fræðilegum kenningum vinnumarkaðshagfræðinnar verður kannað 

hvernig frumvarpið sem lagt var til af mennta- og menningarmálaráðuneytinu getur haft 

áhrif á námsval íslenskra námsmanna. 
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3 Námsákvörðun: fræðileg nálgun 

Í ríkjandi kenningaskóla hagfræðinnar, hinum nýklassíska, er gert ráð fyrir að 

einstaklingur horfi á menntun eins og fjárfestingu. Mannauðskenningin segir að 

ákvörðun einstaklings byggist því á væntum ávinning og kostnaði í framtíð og nútíð 

(Chapman, 2006, bls. 18). Laing (2011) setur fram menntunarákvörðun einstaklings fram 

í nýklassísk líkön og verða þrjú þeirra útskýrð hér. Fyrsta líkanið mælir tekjur á ári 

hverju til starfsloka. Annað líkanið heitir tveggja tímabila líkan (e. two-period 

framework). Bæði líkönin skipta ævitekjum í tímabil á meðan menntun stendur og mælir 

það tekjutap sem þá á sér stað og næsta/næstu tímabil einstaklings á vinnumarkaðnum og 

mælir væntan ábata af launum í framtíð, núvirt miðað við markaðsvexti (Laing, 2011, 

bls. 146-150).  

3.1 Mannauðskenningin 

Mannauðskenningin spratt upp úr þeirri hugmynd að ákvörðun einstaklings eða 

fyrirtækis um fjárfestingu í manneskjunni sé lík ákvörðun um annars konar fjárfestingu, 

til að mynda í fjármunum. Ákvörðun um fjárfestingu í mannauð byggist því á kostnaðar- 

og ábatagreiningu fjárfestis (Blundell, Dearden, Meghir, Sianesi, 1999, bls. 2). 

Mannauðskenningin útskýrir hvernig fjárfesting í einstaklingum geti aukið framleiðni og 

notagildi einstaklinga. Ábati fjárfestingarinnar, t.d. háskólamenntun, ætti samkvæmt 

mannauðkenningunni að auka framleiðni vinnuafls, þ.e.a.s. að minni aðföng (e. input) 

þurfi til að fá sama magn afurða (e. output) (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 18). 

Hagspekingurinn Adam Smith setti grunninn að mannauðskenningunni með skrifum 

sínum í Auðlegð þjóðanna árið 1776. Þar fjallaði Smith um að fjárfesting í mannauð gæti 

ekki einungis aukið framleiðni og lífsgæði einstaklingsins heldur stuðlað að velferð 

samfélagsins í heild. Hann sagði hæfni og þekkingu einstaklings ákvarða launastig hans 

sem jafnframt ykist með aukinni fjárfestingu (Smith,1997). Öllu síðar gagnrýndi J.S. Mill 

(1806-1873) að ekki skyldi líta á manneskjur líkt og fjármuni, þar sem fjármunir væru 

aðeins til vegna tilurðar mannsins (Schultz, 1961, bls. 2). Síðar hafa margir fjallað um 

tengsl fjármuna og mannsins en þó aðalega þann ávinning sem fellst í fjárfestingu 

mannauðs. Líkt og Smith ritaði hefur sagan sýnt að fjárfesting í menntun hefur bæði 

einka- og þjóðhagslegan ávinning, þ.e.a.s. eykur bæði lífsgæði einstaklingsins og 

þjóðfélagsins í heild. Mannauðskenningin hlaut nafn sitt eftir bók Gary Becker (1964) 

Human Capital Theories. Ásamt honum settu Jacob Miller (1958, 1962) og Theodore 
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Schultz (1960, 1962) fram grundvallarlögmál sem mannauðskenningin í nútíma 

vinnumarkaðshagfræði byggist á (Laing, 2011, bls. 141 og Chapman, 2005, bls. 13-19). 

Becker (1962) skilgreinir fjárfestingu í mannauð sem alla þá starfsemi sem aukið getur 

framleiðni og rauntekjur einstaklinga í framtíð. Kaup á mat, neysluvörum og öðru sem 

ekki hafi áhrif á framtíðartekjur sé því ekki hluti fjárfestingarinnar (Becker, 1962, bls. 9). 

Mannauðskenningin segir jafnframt að fjárfestingaákvöðrun sé aðeins tekin af einstakling 

eða fyrirtæki sem hefur það takmark að hámarka hagnað sinn. Fjárfestingin mun því 

aðeins eiga sér stað ef væntur ábati er meiri en væntur kostnaður. Blundell, ofl. (1999) 

segja fjárfestingar geta verið margskonar sem fara fram á mismunandi tímabilum 

mannsævinnar af mismunandi stofnunum samfélagsins (Blundell ,1999, bls. 2-3). 

Laing (2011) segir fjárfestingar í mannauð geta verið af ýmsum toga sem flokka megi 

í fernt. Í fyrsta lagi búferlaflutningar, sem á við kostnað þess að flytja um set vegna 

hagrænna hvata, s.s. vegna vinnu eða skóla. Í örðu lagi sá kostnaður sem fellst í þeim 

tíma og vinnu sem einstaklingur eyðir í atvinnuleit. Í þriðja lagi fjárfesting í 

heilsusamlegan lífstíl, til að mynda eyðsla í líkamsrækt eða það val að reykja ekki. Í 

fjórða og síðasta lagi er fjárfesting í menntun. Kostnaður menntunar inniheldur allan 

beinan- og óbeinan kostnað sem fellur á einstakling vegna menntunar (Laing, 2011, bls. 

141). Ljóst að allar fjórar tegundirnar geta spilað saman en vegna áherslu þessarar 

ritgerðar verður mest fjallað um það síðastnefnda, þ.e. fjárfestingu í menntun. 

Þekkingarsköpun einstaklinga á sér stað yfir langan tíma en Blundell ofl. (1999) benda 

á að margir þættir hafa áhrif. Meðfæddar gáfur einstaklinga eru mismunandi sem og sú 

menntun sem fer fram utan formlegra stofnanna (Blundell ,1999, bls. 2-3). Laing (2011) 

segir mikinn hluta þekkingasköpunar og virði mannauðs ráðast af einstaklingum sjálfum, 

s.s. metnaður í námi. Hins vegar sé hlutverk stofnanna samfélagsins mikilvægt í 

mótunarferlinu sem hefjist við fæðingu. Innan fjölskyldunnar mótast einstaklingurinn þar 

til hann ber fjárhagslega ábyrgð á sér, búsetu sinni, námi sínu og frama. Formlegar 

menntastofnanir taka við einstaklingunum í leikskóla og taka þátt í mótunarferli þar til 

einstaklingur fer út á vinnumarkaðinn. Þar á eftir taka fyrirtæki og stofnanir 

vinnumarkaðsins við með óformlegri menntun og þjálfun í starfi, allt til starfsloka. Í 

mótunarferlinu spilar hið opinbera veigamikið hlutverk, til að mynda með 

menntamálastefnu en ekki síður áhrif stjórnvalda á stofnanaumhverfi og vinnumarkað 

landsins (Laing, 2011, bls. 142-143).  
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Menntunarstig þjóða byggist að miklu leyti af stöðu vinnumarkaðsins. 

Mannauðskenningin gerir ráð fyrir að menntunarákvörðun sé að mestu leyti tekin af 

einstaklingum sjálfum miðað við fjárhagslega hvata. Mannauðskenningin segir 

vinnumarkaðinn ávallt leitast í jafnvægi á fjölda og launum menntaðs vinnuafls. Ef of 

margir mennti sig í ákveðinni grein skapist offramboð af menntuðu fólki á því sviði sem 

leiðir til lægri launa í þeirri atvinnugrein. Í kjölfarið myndu færri nemendur sækja námið 

og laun menntaðra og fjöldi þeirra á markaði leita í langtímajafnvægi. Öfug áhrif yrðu 

við skort í atvinnugrein þar sem launin myndu hækka þar til jafnvægi yrði náð. 

Mannauðskenningin segir að jafnvægi náist á vinnumarkaði fyrir háskólamenntaða þar 

sem einstaklingar mennta sig upp að því marki sem það borgar sig fjárhagslega (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 18). 

3.2 Menntunarákvörðun einstaklings  

Í líkaninu sem hér verður útskýrt er gert er ráð fyrir að einstaklingur velji milli þess að 

hefja meistaranám á háskólastigi eða vera á vinnumarkaði í stað þess að hefja nám. 

Einstaklingurinn mun hefja nám á tíma t = 0 ef hann sér fram á að bera fjárhagslegan 

ávinning af fjárfestingunni. Til þess þarf hann að meta menntunarkostnað og þann 

einkaávinning sem menntun veitir honum í framtíð. Gert er ráð fyrir að einstaklingur fari 

út á vinnumarkaðinn á tíma t = 1 og á eftirlaun á tíma t = T. Virði framtíðartekna er 

núvirt miðað við árið t = 0 og vextina r. Jafna (1) sýnir ævitekjur einstaklings sem 

táknaðar eru með V og samanstanda af væntum framtíðartekjum af frádregnum kostnaði 

við menntun (Laing, 2011, bls. 146) 

𝑉 = (𝑤0 − 𝑠0) +
𝑤1

(1+𝑟)1
+

𝑤1

(1+𝑟)2
+ ⋯ +

𝑤𝑇

(1+𝑟)𝑇
     (1) 

Jafna (1) sýnir mat á ævitekjum einstaklings miðað við að hann fari í meistaranám í 

eitt ár. Fyrsti liðurinn (𝑤0 − 𝑠0) samanstendur af tekjunum 𝑤0 kr. sem nemandi vinnur 

að hendi á meðan námi stendur að frádregnum beinum kostnaði meistaranámsins 𝑠0 

krónur. Seinni liðirnir lýsa, hver fyrir sig, launum sem unnin eru af hendi það sem eftir er 

starfsævinnar, til tíma t = T. Framtíðarvirði árslauna er mælt miðað við 𝑤1, laun, sem 

núvirt eru miðað við ávöxtunarkröfuna 1 / (1+r) og vaxtastig r (Laing, 2011, bls. 146). 

Til einföldunar er gert ráð fyrir í líkaninu að laun að námi loknu séu þau sömu yfir 

starfsævina 𝑤1. Á vinnumarkaði eru laun þó breytileg yfir starfsævina eins og Lazear 

(1979) hefur sýnt fram á. 



21 

Laing (2011) sýnir að aldur við starfslok, T, stjórnar miklu um væntan ávinning 

menntunar. T skýrir að hluta til hvers vegna uppsöfnun mannauðs er meiri í þróuðum 

ríkjum. Þar má gera ráð fyrir lengri starfsævi þar sem lífslíkur eru meiri en í 

þróunarríkjum og því er væntur ábati meiri í þróuðum ríkjum. Jafnframt hvers vegna 

væntur ábati er hærri hjá ungu fólki sem á fleiri starfsár fram undan. (Laing, 2011, bls. 

146).  

3.2.1 Tveggja tímabila líkan  

Laing (2011) setur einnig fram tvö tímabil sem fall af ævitekjum. Líkanið 

samanstendur af  nútíma þar sem menntunarákvörðun er tekin og  framtíð, sem lýsir 

tekjum af námi loknu til eftirlaunaaldurs. Með tveggja tímabila líkaninu er unnt að bera 

saman væntan ávinning þess að fara í nám og þess að vinna í staðinn. Líkanið gerir ráð 

fyrir að ákvörðunartaka í nútíð sé miðuð af eftirfarandi forsendum: 

1) Menntunarkostnaður er s kr. samanstendur af öllum útlögðum kostnaði í 

bækur og skóagjöld auk virði vinnu og viðleitni sem nemandi sýnir náminu. 

Hér eru framfærslukostnaður og einkaneysla ekki tekin með í reikninginn því 

gert er ráð fyrir að hún væri sú sama ef einstaklingur væri úti á vinnumarkaði. 

2) Fjármálamarkaðir eru fullkomnir. Einstaklingur getur tekið lán til að 

fjármagna nám sitt á vöxtunum 𝑟 ≥ 0 en sumir nemendur hafa engra kosta völ 

en að taka námslán til að fjármagna háskólanám sitt. Gert er ráð fyrir að 

núvirði þess að fá krónu í framtíð sé 
1

(1+𝒓)
. 

3) Einstaklingur aflar teknanna 𝑤0 ≥ 0 kr. á meðan námi stendur og w kr. að 

námi loknu. Ef hann kýs að fara ekki í frekara nám fær hann 𝑤𝑛 kr. í laun yfir 

alla ævi. Gert er ráð fyrir að 𝑤0 < 𝑤𝑛 < 𝑤. Gert er ráð fyrir fullkomnu 

upplýsingaflæði þannig að einstaklingurinn veit þessar upphæðir í nútíð þegar 

fjárfestingaákvörðunin er tekin.  

Tveggja tímabila líkanið gefur tvö föll sem hámarka hagnað sinn. V(s) hámarkar 

hagnað þess að mennta sig en V(n) hámarkar hagnað þess að halda áfram úti á 

vinnumarkaðnum. 
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𝑉(𝑠) = (𝑤0 − 𝑠) +
𝑤

(1+𝑟)
    (2) 

𝑉(𝑛) = 𝑤𝑛 +
𝑤𝑛

(1+𝑟)
        (3) 

      

Jöfnunar sýna að einstaklingur velur að mennta sig ef V(s) ≥ V(n) en menntar sig ekki 

ef V(n) > V(s). Jafnframt hægt að segja að einstaklingur mennti sig ef: 

−{𝑠 + (𝑤𝑛 − 𝑤0)} +
(𝑤−𝑤𝑛)

1+𝑟
≥ 0  (4) 

   

Fyrri hluti jöfnunnar sýnir muninn á samanlögðum kostnaði við menntun, bæði bein 

útgjöld, s, og þann fórnarkostnað sem fellst í tekjutapinu á meðan menntun stendur. Eftir 

því sem (𝑤𝑛 − 𝑤0) stækkar, þ.e.a.s. munurinn á tekjum á meðan námi stendur og tekjur 

sem annars væru á vinnumarkaði eykst verður fórnarkostnaður menntunar meiri (Laing, 

2011, bls. 146- 150).  

Nýklassíska líkanið sýnir að ábati menntunar eykst eftir því sem munurinn verður 

meiri milli launa menntahópa, þ.e.a.s. þegar (𝑤 − 𝑤𝑛) stækkar. Við hækkun á 

vaxtastuðlinum r minnka núvirtar framtíðartekjur. Þá fær einstaklingur hærri ávinning 

fyrir tekjur sínar í nútíð svo sem með kaupum á ríkisskuldabréfum og verða verðmætari 

en tekjur í framtíð. (Laing, 2011, bls. 146- 150). Eins og síðar verður vikið að geta 

væntar tekjur breyst mikið frá því námsákvörðun er tekin og þar til aðili fer út á 

vinnumarkaðinn. Tekjur geta jafnframt breyst mikið yfir starfsævina, bæði hjá þeim sem 

kýs að fara ekki í meistaranám og þess sem fer í meistaranám. En eins og önnur 

hagfræðilíkön reynir nýklassíska nálgunin að sýna einföldun á raunveruleikanum og lýsa 

þeim breytum sem hafa áhrif á þann sem tekur menntunarákvörðunina.  
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3.2.2 Menntunarstig 

Einstaklingur tekur ekki einungis ákvörðun um hvort hann fari í nám heldur líka 

hversu mörg ár skuli læra. Jafna (5) lýsir hversu mikið einstaklingur mun mennta sig af 

því gefnu að hann sæki menntun, þ.e.a.s. lýsir hve mikil uppsöfnun mannauðs verður. 

𝑀𝑊(𝑠) =
∆𝑤(𝑠)

∆𝑠
 

(5) 

Í jöfnu (5) er ævinni skipt í tvö tímabil. Í nútíð ákvarðar einstaklingur menntunarstigið 

s ≥ 0 og í framtíð hlýtur hann einkaávinning með hærri launum. Gert er ráð fyrir að 

kostnaður við menntun sé s ≥ 0 kr. og fari hækkandi við hvert menntunarstig. Hækkandi 

kostnaður miðast til að mynda af því að meistaranám getur verið dýrara sem og bækur 

eða tækni sem nota þarf í námi. Gert er ráð fyrir að launin w sé fall af menntunarstigi, 

þ.e. w(s) sem aukast eftir menntunarstigi en með minnkandi afrakstri eftir 

menntunarstigi. Jaðarávinning hvers menntunarstigs, MW(s), er því minni eftir því sem 

menntunarstigið verður hærra, þ.e.a.s. Ef vænt laun m.v. menntunarstig hækka, w(s), þá 

hækka jaðarafrakstur og einstaklingur kýs að mennta sig meira. Ef kostnaður við aukna 

menntuna s eykst en w(s) stendur í stað minnkar jaðarávinningur við auka ár í skóla. Ef 

einstaklingur kýs að vinna í stað þess að mennta sig, getur hann búast við ávöxtun 

fjármagns miðað við vextina r. Fjárfesting í menntun er því hámörkuð á því 

menntunarstigi þar sem jaðarávinningur menntunar eru jafn vöxtum, eða þegar  

MW(s*) = r  (Laing, 2011, bls. 152-155). 

Með því að reikna jaðarávinning menntunar getur einstaklingur ákvarðar upp að hvaða 

marki menntun sé hagkvæm. Niðurstaðan getur jafnframt verið hjálpleg í að ákvarða hve 

mikið stjórnvöld eiga að fjárfesta í menntun svo að það sé hagkvæmt og auki velferð í 

landinu.  

3.2.3 Beiting líkana á vinnumarkaði 

Líkönin hér að ofan sýna grunnskilyrði nýklassísku mannauðskenningu Becker (1964) 

og nútíma vinnumarkaðshagfræði. Nýklassísk nálgun getur þó lýst fleiri þáttum, s.s. 

muninn á væntum ábata eftir því hvort nemandi slugsar í námi eða leggur sig fram. Til 

þess að kanna hvaða áhrif breytt námslánakerfi gæti haft á námsval verða þeir þættir 

kannaðir sem hafa áhrif á menntunarákvörðun einstaklinga. Hér verður skoðað hvernig 

einkaávinningur skapast að námi loknu og hvaða óvissuþættir geta haft þau áhrif að 
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væntur ábati verði ólíkur raunverulegum ábata einstaklings. Í kjölfarið verður kannað 

hversu mikill hluti kostnaðar við menntun á Íslandi falli annars vegar á nemendur og hins 

vegar á foreldra þeirra. 
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4 Einkaávinningur háskólamenntunar 

Líkönin sýna að einstaklingar mennta sig svo lengi sem þeir sjá fram á væntan 

ávinning að námi loknu. Blundell o.fl. (1999) segja að flókið geti reynst að mæla 

einkaávinning háskólamenntunar. Erfitt getur verið að meta hvort hærri laun stafi af 

menntuninni sjálfri eða vegna þess að einstaklingar með meiri hæfni og tekjumöguleika 

sé líklegri til að sækja frekara nám eða þjálfun. Óvissuþættir geta leitt til þess að matið á 

einkaávinningnum verði bjagað þannig að ávinningur yrði annað hvort of- eða 

vanmetinn. Blundell o.fl. (1999) segja að til þess að koma í veg fyrir bjagað mat sé 

réttara að mæla hreinan ávinning (e. net returns) í stað heildarávinnings (e. gross 

returns), þ.e. að meta laun eftir menntun miðað við laun fyrir menntun. Hreinn 

ávinningur getur verið mismunandi milli hópa. Til dæmis hafa rannsóknir sýnt að hreinn 

einkaávinningur háskólamenntunar milli landa er meiri meðal kvenna en karla. Ástæðan 

sé hugsanlega sú að karlar með menntaskólagráðu fái hærri laun en konur með 

sambærilega menntun en launamunur kynjanna sé minni milli háskólamenntaðra 

(Blundell o.fl., 1999, bls. 3-6). Hreinn ávinningur menntunar getur því verið mismunandi 

eftir einstaklingum þó svo að laun séu sú sömu að námi loknu. 

Staða einstaklings miðað við að aðra á vinnumarkaðnum getur ráðið miklu um væntan 

ávinning hans af menntun. Chapman (2006) segir væntanlegan ávinning einstaklings ekki 

síst stjórnast af getu og færni þeirra sem kunna að sækjast eftir sömu störfum. John H. 

Bishop (2004) bendir á að ákvarðanir á meðan á námi stendur stjórna miklu um stöðu 

einstaklings miðað við aðra. Nemandi velur hversu mikinn metnað, tíma og vinnu hann 

setur í hvert markmið fyrir sig og jafnframt hvort hann kjósi að vinna með eða standa í 

samkeppni við samnemendur sína. Í fjárfestingaákvörðun nemandans séu ákvarðanir líkt 

og aðföng og nemandi velji hve mikið fjármagn hann setur í hvert aðfang til að hámarka 

afurðina sem verður stig mannauðsins (Bishop, 2004). Væntur ávinningur getur einnig 

breyst á mikið miðað við þróun vinnumarkaðsins á meðan námi stendur. 
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4.1 Almennur vinnumarkaður 

Mikið getur breyst í launakjörum á vinnumarkaði frá því að nemandi ákveður að 

mennta sig og þar til hann kemur út á vinnumarkaðinn. Markaðslaun í atvinnugreinum á 

borð við verkfræðinga geta breyst mikið milli ára og fer eftir fjölda útskrifaðra á hverju 

ári. Hagfræðingurinn Richard B. Freeman (1976) hefur rannsakað samband milli 

launabreytinga eftir fjölda útskrifaðra og hvernig það hefur áhrif á námsval. Freeman 

kannaði launabreytingar verkfræðinga á miðbiki tuttugustu aldar í Bandaríkjunum. Hann 

komst að því að laun réðust af fortíðarskilyrðum en námsval af skilyrðum í nútíð sem svo 

stjórnuðu launum á næsta tímabili. Vegna framleiðslutafar (e. production lag) sem verður 

á menntun er framboð verkfræðinga í nútíð fall af launum í fortíð (Freeman miðar við að 

framleiðslutöf sé fjögur ár hjá verkfræðingum). Vegna þessa sköpuðust tímabil skorts og 

tímabil offramboðs á vinnumarkaði verkfræðinga. Freeman setti þetta samband fram í 

Köngulóarvefslíkani (e. cobweb model) sem lýsir sambandi launa og námsvals (Freeman, 

1976, bls. 7). 

 

 

Mynd 3. Köngulóavefslíkanið, framboð og eftirspurn eftir verkfræðingum (Latreille, N., P., O‘Leary, 
Sloane, P., 2013, bls. 13) 

Freeman (1976) komst að þeirri niðurstöðu að tengsl aðstæðna á vinnumarkaði og 

fjölda nýnema voru sterk. Á tímabilinu 1950-1955 var offramboð á verkfræðingum og 

fjöldi nýnema lítill. Á næsta tímabili, 1955- 1965, varð skortur á verkfræðingum og laun 

hækkuðu þangað til á næsta tímabili þegar offramboð tók við. Námsval byggðist þannig á 
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markaðsaðstæðum á tíma t, en hlutfallsleg laun á markaðsaðstæðum á tíma t-4. Á mynd 3 

má sjá Köngulóavefslíkanið. 𝑆0 sýnir fjölda verkfræðina sem útskrifast á tímabilinu t = 0 

miðað við eftirspurnina 𝐷1 og laun 𝑤0. Þegar eftirspurn eykst frá 𝐷1 í 𝐷2 myndi framboð 

aukast en vegna tímatafar tekur það fjögur ár svo laun hækka úr 𝑤0 í 𝑤1. Langtíma 

eftirspurnarferillinn 𝑆𝐿 sýnir að hærri laun munu hvetja fleiri nemendur til að læra 

verkfræði. Að fjórum árum liðnum leiðir þróunin til að nýútskrifaðir verkfræðingar verða 

mjög margir, táknað 𝑆1. Í kjölfarið munu laun lækka meira en sem nemur 𝑤1 vegna 

offramboðs á verkfræðingum, táknað 𝑆3. Til langs tíma mun framboð og eftirspurn 

verkfræðinga ná jafnvægi sem stefnir á E.  Köngulóarvefslíkanið sýnir með raundæmum 

hvernig væntanleg laun geta verið frábrugðin raunlaunum að námi loknu í 

atvinnugreinum þar sem laun sveiflast mikið. Líkanið mætti innleiða á vinnumarkað 

annarra atvinnugreina og skýrir að hluta launaþróun sem getur átt sér stað á meðan námi 

stendur (Latreille, N., P., O‘Leary, Sloane, P., 2013, bls. 13). 

Nemendur í háskólafögum þar sem laun ráðast á frjálsum markaði geta annað hvort 

ofmetið eða vanmetið framtíðarlaun. Ef litið er á tveggja tímabila líkanið þá verður matið 

á núvirtum tekjum í framtíð  því bjagað. Ef frumvarp til laga um námslán og námsstyrki 

yrði samþykkt gæti það komið sér sérstaklega illa fyrir þá einstaklinga sem ofmátu 

framtíðarlaun sín. Chapmann (2006) segir að við þær aðstæður vandist málin. Ólíkt 

annarri fjárfestingu er ómögulegt fyrir einstakling að endurfjármagna sjálfan sig, í heimi 

þar sem þrælahald er ekki við lýði (Chapmann, 2006). Með afnámi tekjutengdra 

afborgana gæti ávinningur þeirra sem taka námslán orðið mun minni en við var búist. 

Chapman (2006) bendir á að námslánakerfið hafi aðeins áhrif á þann hóp þar sem skortur 

á fjármagni getur útilokar aðgang að námi (Chapman, 2006). Því meiri sem óvissan 

verður um framtíðarlaun og því hærri lán sem nemandi þarf að taka eykst áhætta 

fjárfestingarinnar. Ætla má að við þær aðstæður reyni einstaklingur að takmarka áhættu 

sína og getur verið að þeir sem sjá framá mikla greiðslubyrði velji nám sem leiðir af 

starfsgrein með minni launasveiflur eða ákveði að fara ekki í háskólanám yfir höfuð. 

Auk þess má ætla að breytingarnar myndu hækka greiðslubyrði þeirra sem fara í 

meistaranám erlendis til muna. Hagfræðistofnun (2016) segir að miðað við greinagerð 

frumvarpsins gæti einstaklingur sem tekur 11-12 m.kr. lán (ath. hámarkið er 18m.kr.) 

þyrfti að borga 7-8% af brúttólaunum fyrstu árin eftir útskrift. Það er jafnframt helmingi 

meiri greiðslubyrði m.v. núverandi regluverk LÍN. Í útreikningum er jafnframt gert ráð 

fyrir að lántakandi sé meðalmaður og fái strax starf við hæfi að námi loknu. Einstaklingar 
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sem ekki fá starf við hæfi við inngöngu á vinnumarkað gætu því lent í töluverðum 

fjárhagsörðuleikum (Hagfræðistofnun, 2016, bls. 10). 

Þegar einstaklingur tekur ákvörðun um hversu mörg ár skuli læra getur breytt 

námslánakerfi haft töluverð áhrif. Þegar gert er ráð fyrir að menntunarkostnaður fari 

hækkandi við hvert menntunarstig myndu breytingarnar leiða til þess að jaðarávinningur 

við hvert menntunarstig verði enn minni. Vinnumarkaðshagfræðin segir að nemendur 

mennta sig upp að því stigi þar sem jaðarávinningur menntunar eru jafn vöxtum, þ.e.a.s. 

þar til MW(s*) = r (Laing, 2011, bls.155). Að öllu óbreyttu myndu breytingarnar sem 

lagðar eru til hafa þau áhrif að færri íslenskir námsmenn myndu sækja meistaranám á 

háskólastigi, sérstaklega í háskólum þar sem skólagjöld eru há. 

4.2 Opinber vinnumarkaður 

Gera má ráð fyrir því starfsgreinar séu misviðkvæmar fyrir breytingum á launum 

(Freeman, 1976). Ljóst er að köngulóarvefslíkanið á ekki við um allar atvinnugreinar. 

Eftir því sem laun starfsgreina ráðast minna af frjálsri verðmyndun verða þau 

torbreytanlegri (e. sticky), þ.e.a.s. laun aðlagast ekki að markaðsaðstæðum eða aðlagast 

mjög hægt. Arnaldur Kristjánsson og Stefán Ólafsson (2012) segja framboð og eftirspurn 

eftir menntuðu vinnuafli vera annan af þeim tveim þáttum sem ráði launum á 

vinnumarkaði. Hinn þátturinn séu stofnanir vinnumarkaðsins sem draga úr frjálsri 

verðmyndun, s.s. verkalýðsfélög, samráðskerfi og hið opinbera (Arnaldur Kristjánsson 

og Stefán Ólafsson, 2012, bls. 51). Til að mynda verður þróun framboðs og launa ólík í 

starfsgreinum þar sem hið opinbera ákvarðar laun og menntunarkröfur.  

Chapman (2005) færir rök fyrir því að þeir einstaklingar sem sjá fram á háar 

afborganir námslána neyðast til að velja störf með hlutfallslega háum launum. 

Niðurstaðan gæti leitt til skorts á vinnuafli í láglaunastörfum á vegum hins opinbera sem 

vinna að almannaheill. Námslán með tekjutengdum afborgunum hafa verið tekin upp 

víðsvegar til að vinna gegn slíkri þróun. Til að mynda var það ástæða upptöku slíkra 

námslána í stjórnartíð Bill Clinton í Bandaríkjunum árið 1993 (Chapman, 2005, bls. 18). 

Með afnámi tekjutengdra afborgana á Íslandi gæti þróunin orðið svipuð. 

Vinnumarkaðslíkön menntunarákvörðunar sýna að eftir því sem laun í framtíð minnka 

því kostnaðarsama verður að fara í nám. Hærri afborganir námslána gætu því leitt til þess 

að ávinningur þess að læra námsgreinar á borð við hjúkrunarfæði og kennarastörf hefðu 

enn minni ávinning, að því gefnu að hlutfallsleg laun starfsgreinanna hækki ekki í náinni 
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framtíð. Slíkt ástand myndi draga úr fjölda nýnema í þeim greinum sem og framboði í 

atvinnugreinarnar í framtíðinni. 

Á Íslandi er nám í kennslugreinum og hjúkrunarfræði til að mynda lengra en ýmis 

önnur nám og menntunarkostnaður því hærri. Grunnnám hjúkrunarfræðinga er fjögur ár 

en að jafnaði er grunnnám þrjú ár. Árið 2008 hækkuðu kröfur á menntun hjá 

leikskólakennurum, grunnskólakennurum og framhaldskólakennurum. Þá voru lög 

samþykkt á Alþingi sem kveða á um að nemendur þessara greina þyrftu að ljúka 

meistaragráðu til að öðlast starfsréttindi (lög um Lög um menntun og ráðningu kennara 

nr. 87/2008). Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki hefði þau áhrif að eftir því 

sem nemendur þyrftu að taka hærra lán þeim mun meira myndu hlutfallslegar tekjur 

lækka í framtíð. Í takt við hærri menntunarkostnað þessara stétta myndi lána og 

styrktarkerfi LÍN leiða til skorts í umræddum greinum. Hagfræðistofnun (2016) bendir á 

að slík vandamál sé einnig hægt að leysa með því að bjóða hærri laun þar sem skortur er 

af starfsfólki (Hagfræðistofnun, 2016, bls. 10). Út frá köngulóavefslíkaninu má þó ætla 

að vegna tímatafar menntunar gæti tekið tíma að ná jafnvægi á vinnumarkaði. Samskonar 

þróun má vænta í annars konar störfum þar sem laun eru hlutfallslega lág og torbreytileg. 

4.3 Hagfræði stórstjarna 

Í ýmsum greinum á borð við listnám geta framtíðarlaun verið afar breytileg meðal 

einstaklinga með sömu menntun. Sherwin Rosen (1981) hefur bent á að innan einstakra 

greina sé meiri tekjuójöfnuður en annars staðar. Rosen, S. (1981) hefur kennt þá 

hugmynd við hagfræði stórstjarnanna (e. The Economics of Superstars). Vinnumarkaður 

stórstjarna virkar þannig að sá hæfasti fær hlutfallslega miklu meiri tekjur en sá næst 

hæfasti, þrátt fyrir að framleiðslukostnaður þeirra sé líkur eða sá sami. Kenningin sýnir 

tengsl hæfileika og launa er ekki línulegt fall heldur sýnir skekkja (e. skeweness) þess að 

til séu ófullkomnar staðkvæmdarvörur (e. imperfect substitution). Staðkvæmdin er 

ófullkomin í þeim skilningi að minni hæfileiki getur verið léleg staðkvæmd fyrir góðum 

hæfileika þó að verðmunurinn á gæðunum tveimur sé lítill. Á mynd 4 má sjá 

launadreifingu á vinnumarkaði sem fellur undir hagfræði stórstjarna. Lóðrétti ásinn sýnir 

laun, táknað w. Lárétti ásinn h, sýnir hæfileika vinnuafls. Sá hæfileikaríkasti hlýtur launin 

𝑤1 en næsthæfileikaríkasti hlýtur launin 𝑤2.  

Stórstjörnur sem þessar geta t.d. verið hljóðfæraleikarar, uppistandarar eða 

íþróttamenn (Sherwin Rosen, 1981). Hægt er að taka dæmi um tvo klassíska 
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þverflautuleikara í Listaháskóla Íslands. Segjum að í gegnum námið hafi þeir 

sambærilega hæfileika og leggja jafnmikinn metnað í námið. Að námi loknu opnast 

aðeins eitt pláss í Sinfóníuhljómsveit Íslands og báðir aðilar sækja um starfið. Sá aðili 

sem er aðeins betri hlýtur starfið. Hinn hefur aðra atvinnukosti en nær ekki jafnmiklum 

frama og launum og samnemandi hans, jafnvel þó hinn almenni hlustandi eigi erfitt með 

að greina mun á þverflautuleikurunum tveim. Rosen, S. (1981) segir slík dæmi vera í ótal 

atvinnugreinum þar sem tilhneiging sé til að stærð markaðsins og ávinningur sé skekkt í 

átt að hinum hæfileikaríkustu (Rosen, S.,1981, bls. 845). 

 

 

Mynd 4. Hagfræði stórstjarna: Samband launa og hæfileika 

Hagfræði stórstjarna er byggð á því að neytendur skuldbindi sig að ákveðnum 

stórstjörnum. Til að mynda einstaklingur sem kaupir alltaf nýjustu bókina eftir Arnald 

Indriðason um jólin. Stórstjörnur geta einnig verið ýmis konar sérfræðingar á borð við 

tannlækna. Segjum sem svo að í Reykjavík sé færasti tannlæknirinn 10% betri en 

næstfærasti tannlæknirinn. Neytendur eru hins vegar tilbúnir að greiða meira en 10% álag 

til að fá besta tannlækninn, eins og sjá má á mynd 4. Því geta hlutfallsleg laun færasta 

tannlæknisins orðið mun hærri en munurinn á færni tannlæknanna. Þrátt fyrir launamun 

er gert ráð fyrir að sá hæfileikaríkasti og sá næsthæfileikaríkasti þurfi að inna u.þ.b. 

jafnmiklu af hendi. (Rosen, S.,1981, bls. 846). Í atvinnugreinum sem falla undir hagfræði 
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stórstjarna getur reynst erfiðara að spá fyrir um væntar tekjur en í öðrum atvinnugreinum. 

Þar af leiðandi skapast þeim mun meiri áhætta fyrir nemendur sem mennta sig í slíkum 

greinum. 

Hagfræði stórstjarna sýnir að meiri fjárhagsleg áhætta er fólgin í námsvali sem að 

henni snýr, til dæmis listnám. Á Íslandi er ekki mögulegt að sækja listnám án þess að 

greiða skólagjöld. Í Listaháskóla Íslands (e.d.) eru skólagjöld í grunnnám 490.000 á ári 

(Listaháskóli Íslands, e.d, og Lánasjóður Íslenskra námsmanna, 2015, bls. 18-19). Ef 

frumvarp mennta- og menningarmálaráðuneytis yrði samþykkt myndi fjárhagsleg áhætta 

fjárfestinga í listnámi aukast. Þó aðeins fyrir þann hóp sem þarf á námslánum að halda. 

Breytingarnar sem lagðar eru til gætu haft meiri áhrif á greiðslubyrði listnema en 

annarra. Ekki einungis vegna afnáms tekjutengdra afborgana heldur líka vegna aukins 

vaxtaálags upp á 3%. Lán listnema gætu þó verið hærri en annarra ef þeir þyrftu einnig 

að taka lán fyrir skólagjöldum. Af ofangreindu má skilja að á vinnumarkaði stórstjarna er 

nú þegar mikil óvissa um væntanleg laun. Ef frumvarp um breytingar á námslánum og 

námsstyrkjum yrði samþykkt, væri þeim mun meiri áhætta fólgin í því að velja listnám 

og jafnframt ýta þeim, sem ella myndu velja listnám, í aðrar greinar. Gæti það síðar meir 

komið niður á íslensku listasamfélagi þar sem erfitt getur verið að meta í upphafi náms 

hvaða aðilar gætu orðið hæfileikaríkustu listamennirnir. 

4.4 Dæmi Íslands  

Ávinningur háskólamenntunar getur verið mismunandi milli stétta og einstaklinga. 

Blundell o.fl. (1999) hafa gagnrýnt mælingar sem meta heildarávinning 

háskólamenntunar en ekki hreinan ávinning. Hins vegar getur heildarávinningur 

háskólamenntunar í þjóðfélagi gefið ákveðna vísbendingu um væntan einkaávinning 

menntunar. Hagstofa Ísland (2015) kannaði hvernig tekjur dreifast milli menntunarhópa á 

Íslandi í skýrslu sinni Tekjur og menntun 2014. Skýrslan er byggð á lífskjararannsókn 

Hagstofu Íslands þar sem annars vegar eru mældar ráðstöfunartekjur á neyslueiningu (e. 

equivalised disposable income) og hins vegar atvinnutekjur. Tekjuskipting milli 

menntunarhópa getur bæði verið mælikvarði á ójöfnuð en jafnframt sýnt fjárhagslegur 

ávinning eftir menntunarstigi (Hagstofa Íslands, 2015). 
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Mynd 5. Ráðstöfunartekjur eftir menntunarstöðu á verðlagi ársins 2013 (Hagstofa Íslands, 2015) 

 

Mynd 6. Atvinnutekjur einstaklinga eftir menntunarstöðu á verðlagi 2013 (Hagstofa Íslands, 2015) 
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Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu (framvegis ráðstöfunartekjur) eru heildartekjur 

heimils eftir að tekið er tillit til jöfnunaráhrifum skatta og með tilliti til fjölda 

heimilismanna. Í kjölfarið er miðgildi ráðstöfunartekna milli háskólamenntaðra, starfs- 

og framhaldsskólamenntaðra og grunnmenntaðra bornar saman. Í samanburði við önnur 

Evrópulönd kom í ljós að frá árinu 2013 hefur verið minnstur munur verið hér á landi 

milli háskólamenntaðra og annarra menntunarhópa. Rannsóknin sýndi að 

ráðstöfunartekjur einstaklinga með grunnskólapróf hafa 86,3% af ráðstöfunartekjum 

háskólamenntaðra á Íslandi árið 2013. Mestur munur var á menntunarstigum í Rúmeníu 

þar sem grunnskólamenntaðir höfðu 33,1% af ráðstöfunartekjum háskólamenntaðra 

(Hagstofa Íslands, 2015).  

Rannsóknin sýndi að í kjölfar efnahagshrunsins, árið 2008, til ársins 2014 hefur dregið 

töluvert saman með tekjum menntunarhópa. Frá árinu 2004 til ársins 2010 voru 

ráðstöfunartekjur grunnskólamenntun á bilinu 78% til 80% af tekjum háskólamenntaðra . 

Eftir 2010 fór muninum minnkandi og árið 2014 var hann 87,7%. Hlutfall þeirra með 

framhaldsmenntun af ráðstöfunartekjum háskólamenntaðra var stöðugt á bilinu 82% til 

85% til ársins 2008 en var orðið 91,6% árið 2014. Á mynd 5 sést þróun ráðstöfunartekna 

eftir menntunarhópum á Íslandi á verðlagi ársins 2013. Árið 2014 var miðgildi 

ráðstöfunartekna háskólamenntaðra 345.000 kr., starfs- og framhaldsmenntaðra 345.000 

kr. og grunnmenntaðra 316.000 kr. (Hagstofa Íslands, 2015). 

Í Alþjóðlegum samanburði notast Hagstofa Evrópu, Eurostat, við mælingar út frá 

ráðstöfunartekjum. Hagstofa Íslands rannsakar muninn einnig út frá atvinnutekjum sem 

eru laun og hlunnindi greidd af vinnuveitanda/vinnuveitendum fyrir skatt. Atvinnutekjur 

sýna að árið 2014 voru einstaklingar með starfs- og framhaldsmenntun með 84,3% af 

atvinnutekjum háskólamenntaðra en fólk með grunnskólapróf með 64,2%. Mynd X sýnir 

atvinnutekjur einstaklinga eftir menntunarstöðu á verðlagi ársins 2013 (Hagstofa Íslands, 

2015). Frá því að mælingar á atvinnutekjum milli menntunarhópa hófust árið 2004 hefur 

munurinn aldrei verið minni. Samanburður á myndum 5 og 6 sýnir að tekjujöfnunaráhrif 

skatta- og tryggingakerfis hafa töluverð áhrif á tekjuskiptinu sem jafnframt má líta á sem 

hluta fórnarkostnaðar menntunar. 

Skýrsla Hagstofunnar mælir þó alla háskólamenntaða sem einn hóp en töluverð 

tekjuskipting er innan hans, bæði eftir námsstigi og atvinnugrein. Til að mynda þegar 

litið er á miðgildi grunnlauna eru grunnskólakennarar með 59% af launum dómara og 

74% af launum iðnlærðra verkstjóra. Hér er bara átt við grunnlaun en yfirvinna, 
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fjármagnstekjur og hlunnindi ekki reiknuð með (Hagstofa Íslands, 2016b). Gerður G. 

Óskarsdóttir (2000) segir að mismunandi jaðarábati háskólanáms fari að miklu leyti eftir 

menntunarstigi samfélagsins. Þegar fleiri ljúka háskólaprófi, eins og raun ber vitni á 

Íslandi, eykst framboð á háskólamenntuðu fólki. Ef eftirspurn eykst ekki í takt við 

framboð þá lækka laun menntaðra. Við slíkar aðstæður getur menntun verið ákveðin 

varnaraðgerð einstaklings sem sér fram á samkeppni við aðra menntaða einstaklinga um 

störf í framtíðinni. Þróunin getur jafnframt leitt til skorts á ófaglærðu vinnuafli og leitt til 

launahækkunar hjá þeim. (Gerður G. Óskarsdóttir, bls. 28-29). Jaðarábati menntunar 

miðast því að miklu leyti við vinnumarkaðinn hverju sinni og vera má að þróunin á 

íslenskum vinnumarkaði gefi vísbendingu um að vöntun sé á vinnuafli með aðra hæfni en 

háskólapróf, s.s. verkmenntað fólk. 

Niðurstaða rannsóknar Hagstofu Íslands og Eurostat sýnir að á heildina litið skilar 

háskólamenntun hér á landi hlutfallslega minni launalegum ábata en annars staðar í 

Evrópu (Hagstofa Íslands, 2015). Breytt endurgreiðslufyrirkomulag í formi jafngreiðslna 

gæti haft töluverð áhrif á námsval kandídata sem þurfa að taka námslán. Launalegur 

ávinningur í framtíðinni gæti verið minni en menntunakostnaður og því ekki borgað sig 

fyrir þá nemendur að sækja menntun. Gæti það leitt til þess að þeir einstaklingar sem 

hafa skort á fjármagni kjósi því að mennta sig ekki. Það myndi leiða til aukinnar 

stéttaskiptingar með því að styrkja tengsl milli fjölskyldutekna og ævitekna einstaklinga. 

Þróunin gæti sérstaklega haft áhrif á þær menntastéttir sem eru í neðsta hluta 

launadreifingarinnar, s.s. þær stéttir sem stuðla að almannaheill. 

4.5 Fjárhagslegur ávinningur eða þekkingarleit?  

Hér að framan hefur einungis verið gert ráð fyrir að ávinningur háskólanáms séu 

fjárhagslegir. Ljóst er þó að fjöldi annarra breyta í umhverfi kandídata hafi áhrif á 

námsval og skapi þeim ávinning. Fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, heimspekingurinn 

Páll Skúlason (2014) sagði ávinning háskólamenntunar vera að þroska sitt eigið líf. Páll 

fjallaði um hlutverk háskóla í samfélaginu í bók sinni Háskólapælingar. Háskólanna 

sagði hann þekkingastofnun og mannverurnar:  

Verur sem tengjast veruleikanum í gegnum hugmyndir, skoðanir og kenningar í þeim 

tilgangi að þroska eigið líf, bæði sem einstaklingar og sem meðlimir í samfélagi. Það að 

manneskjur séu þekkingarverur er ef til vill áhugaverðasta og flóknasta staðreynd 

mannlegrar tilveru. (Skúlason, 2014, bls.66) 
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Þekkingarleit einstaklinga segir Páll endast alla lífsleiðina. Hún hjálpi einstaklingum 

að tengjast sjálfum sér, öðrum, raunveruleikanum og heiminum öllum. Eðli fræðilegrar 

hugsunar sé ekki hugsunarháttur markaðsins þar sem árangur sé mældur með 

fjárhagslegum ávinning. Markmið fræðilegrar hugsunar sé að skilja og gera grein fyrir 

hverju sem á vegi hennar verður. Hlutverk háskólanna sé að sinna þróun og eðli 

fræðilegrar hugsunar í samfélagi sem leitt getur til aukinnar þekkingar (Skúlason, 2014).  

Hugmyndin um að fólks sækist í háskólanám í þekkingarleit en ekki vegna 

fjárhagslegs ávinnings gæti samkvæmt Páli Skúlasyni verið hluti ástæðu námsvals. 

Samkvæmt Páli virðist flest sem hér fer að framan ekki flokkast sem fræðileg hugsun þar 

sem hugsunarháttur markaðsins hefur stjórnað för. Raunveruleg dæmi, s.s. 

köngulóavefslíkanið sýna að hugsunarháttur markaðsins getur haft þó nokkuð mikil áhrif 

á námsval. Hins vegar má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að ávinningur háskólanáms 

getur verið mismunandi meðal einstaklinga eftir því hvernig þeir meta huglægan og 

fjárhagslegan ávinning.  

Breytingar á endurgreiðslufyrirkomulagi LÍN með afnámi tekjutengdra afborgana gæti 

leitt til þess að þeir nemendur sem huga meira að þekkingarsköpun en fjárhagslegum 

ávinning taki ekki tillit til breyttra markaðsaðstæðna. Þar af leiðandi hefur breytt 

endurgreiðslufyrirkomulag ekki áhrif á námsval heldur aðeins greiðslubyrði þeirra að 

námi loknu.  



36 

5 Kostnaðarskipting menntunar 

Nýklassísku líkönin sýna að einstaklingur sækir menntun svo lengi sem kostnaður 

hans af menntun er minni en væntur ávinningur í framtíð. Nemandinn sjálfur ber hins 

vegar aðeins hluta kostnaðar. Johnstone (2004) segir kostnað háskólamenntunar skiptast 

milli hins opinbera, foreldra, nemenda auk annarra stofnanna. Johnstone 

(1986,1991,1992,2002,2003) hefur fjallað ítarlega um kostnaðarskiptingu (e. cost 

sharing) háskólanáms og hvernig aukinn aðsókn í háskólanám á 21. öldinni hafi haft 

áhrif á skiptinguna (Johnstone, 2004, bls. 403-404). Hér verður einkum fjallað um þann 

kostnað sem nemendur og foreldrar þeirra bera af háskólamenntun. 

Johnstone (2004) segir að á Norðurlöndunum felist menntunarkostnaður að mestu 

leyti í framfærslukostnaði. Þar sé háskólanám mest megns gjaldfrjálst en 

framfærslukostnaður í þeim löndum afar hár. Menntunarkostnaður sé að miklu leyti 

borinn af nemendum með námslánum sem sé jafnframt borinn af hinu opinbera með 

niðurgreiðslu afborgana. Foreldrar geta borið hluta kostnaðar með beinum styrkjum fyrir 

framfærslu, bókakostnaði eða með því að leyfa börnum sínum að búa lengur í 

foreldrahúsum. Þann kostnað geta foreldrar greitt tekjum sínum, sparnaði eða með lánum 

sem samsvarar því að greiða fyrir nám barna sinna með framtíðartekjum (Johnstone, 

2004, bls. 404-5). 

Cameron og Heckman (2001) segja það áhyggjuefni ef foreldrar beri almennt stóran 

hluta kostnaðar háskólamenntunar. Það geti leitt til þess að takmarka aðgang að 

háskólamenntun fyrir minnihlutahópa sem lenda neðst í tekjudreifingunni (Cameron og 

Heckman, 2001). Gera má ráð fyrir að ef mikill hluti menntunarkostnaðar leggst á 

foreldra og ef mikill tekjuójöfnuður ríkir í samfélagi geti það takmarkað aðgang 

einstaklinga úr tekjuminni fjölskyldum að háskólanámi. Chapman (2006) hefur jafnframt 

benti á í því samhengi að stjórnvöld ættu að lágmarka tengsl milli fjölskyldutekna og 

ævitekna til að vinna að jafnrétti til náms (Chapman, 2006, bls. 19-20). 

Chapman (2006) hefur verið mikill talsmaður tekjutengdra námslána og bent á að 

tækifæri til menntunar séu ekki alltaf jöfn. Johnstona (2004) segir rannsóknir sýna að 

einstaklingar úr háum stéttum (e. high socioeconomic status) hafa betri aðgang á 

háskólamenntun en einstaklingar út lágum stéttum (e. low socioeconomic status) 

(Johnstone, 2004, s.408). Því hafa hagfræðingar, t.d. Johnstone (2004) og Chapman 

(2006) talið sanngjarnt að nemendur og fjölskyldur þeirra beri hluta menntunarkostnaðar. 
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Chapman (2006) segir að ef um engin framlög frá nemendum væri að ræða myndi lægst 

setti hluti skattborgara niðurgreiða að hluta til háskólamenntunnar. Þannig myndi ríkið 

endurdreifa fé til þeirra sem séu líklegri til að koma frá háttsettum fjölskyldum sem 

jafnframt séu líklegri til að hljóta hærri einkaávinning af menntun sinni í framtíðinni 

(Chapman, 2006, bls. 18-19). Johnstone (2004) segir að samkvæmt kenningum 

nýfrjálshyggjunar sé niðurgreiðsla hins opinbera ranglát. Því niðurgreiðslur 

skattgreiðenda borgi fyrir þá fáu sem hljóta háskólamenntun og eru í flestum tilfellum af 

efnuðu fólki komin (Johnstone, 2004, bls. 408). 

5.1 Réttlátir skattar? 

Chapman (2006) segir sanngjarnt að finna þurfi milliveginn milli hluta kostnaðar sem 

ríkissjóður beri annars vegar og sem fjölskyldur/nemendur bera hins vegar. Hann segir 

sanngjarnt að nemendur greiði hluta menntunarkostnaðar með svokölluðum réttlátum 

sköttum (e. tax equity) vegna þess ávinning sem nemandi hlýtur í framtíð. Nefna má 

dæmi um tvo samstarfsfélaga þar sem annar er með háskólamenntun en ekki hinn. Ef þeir 

væru báðir með sömu laun en sá háskólagengni hefði ekkert greitt fyrir námið sitt væri 

hinn í raun að niðurgreiða námið hans með sínum skattpeningum. Vegna fjárhagslegs 

ávinnings af menntun telur Chapman (2006) sanngjarnt að hluti kostnaðar falli á 

nemendur, þrátt fyrir mikla óvissu um framtíðartekjur (Chapman, 2006, bls. 18). 

Johnstone (2004) segir jafnframt mikilvægt að kostnaður falli á nemenda til að skapa 

hvata fyrir nemenda að útskrifast á réttum tíma, bæði svo einka- og þjóðhagslegur ábati 

skili sér sem fyrst (Johnstone, 2004, bls. 407). Samkvæmt kenningum Chapman og 

Johnstone ættu nemendur að bera hluta kostnaðar en ekki allan. Chapman (2006) telur 

réttlátir skattar til að mynda felast í námslánum sem hafa tekjutengdar afborganir. Með 

slíkum lánum greiða nemendur einskonar réttlátan skatt miðað við greiðslugetu. 

Breytingar sem lagðar eru til á endurgreiðslufyrirkomulagi LÍN fela í sér að aðeins þeir 

sem minnst hafa milli handanna myndu greiða slíkan skatt. Í því tilfelli væri ekki um 

réttlátan skatt að ræða þar sem skatturinn myndi falla á lægst setta hluta nemenda í formi 

hærri vaxta og meiri greiðslubyrði. Sá hluti nemenda ásamt stjórnvölum myndu því 

greiða styrki fyrir þann hóp nemenda sem ekki þyrfti á námslánum að halda. Dynarski 

(1994) hefur jafnframt komst að því að sá að nemendur úr tekjulægsta hópnum ásamt 

einstaklingum sem ekki klára nám sitt er líklegastir til að verða gjaldþrota vegna 

námslána (Dynarski, 1994). Því gætu breytingarnar leitt til aukinna vanskila á 

námslánum. 
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5.2 Kostnaður íslenskra foreldra 

Eins og Johnstone (2004) hefur sagt geta foreldrar borið hluta menntunakostnaðar  

með því að leyfa börnum sínum að búa lengur í foreldrahúsum. Skýrsla Hagstofu Íslands 

(2016) sýnir að ákvörðun einstaklings að flytja úr foreldrahúsum byggist að miklu leyti á 

fjárhag foreldra. Flókið getur verið að segja til um hversu mikið en sumir fjársterkir 

foreldrar kjósa ef til vill að nýta umframfjármagn sitt til að styðja við sjálfstæða búsetu 

barna sinna (Hagstofa Íslands, 2016, bls. 2). Ljóst er að ekki hafa allir foreldrar 

fjárhagslega burði til þess að styðja við börnin sín með þessum hætti. Þeir foreldrar sem 

styðja við börnin sín með búsetu á meðan háskólanámi stendur bera því hluta 

menntunarkostnaðar. 

Á Íslandi hefur færst í aukana síðustu ár að fullorðnir á aldrinum 20-29 ára búi lengur 

í foreldrahúsum. Hagstofa Íslands (2016) hefur fjallað ítarlega um að málið í skýrslu 

sinni Félagsvísar: Ungt fólk í foreldrahúsum. Þar kemur fram að á undanförnum árum 

hefur hlutfall fullorðna í foreldrahúsum hækkað. Frá árinu 2005–2015 hækkaði hlutfall 

fullorðna í foreldrahúsum úr 48,1% í 56,9% í aldurshópnum 20-24 ára. Frá árinu 2009 

hefur hlutfall í aldurshópnum 25-29 ára hækkað úr 15,5% í 21,45%. Ástæðurnar eru 

margþættar. Íslendingar eru nú lengur í skóla og hefja starfsferil síðar á ævinni en áður 

þekktist. Jafnframt eru þeir eldri þegar þeir hefja sambúð og eignast sitt fyrsta barn. 

Þættir svo sem slæmt atvinnuástand, takmarkað aðgengi að vel launuðum störfum og 

íbúðahúsnæði á viðráðanlegu verði skipta töluverðu máli í ákvörðun einstaklings að 

flytja úr foreldrahúsum. Hagstofan segir þróunina sýna að Íslendingum hefur seinkað á 

ýmsum stigum þess sem telja má að fullorðnast en samskonar þróun megi sjá í 

samanburðalöndum Íslands (Hagstofa Íslands, 2016, bls. 1-2).  

Hlutfall kvenna í foreldrahúsum í aldurshópnum hefur hækkað hlutfallslega meira en á 

sama tíma hefur hlutfall karla lækkað og dregið úr mun milli kynja. Samkvæmt 

alþjóðlegum samanburði er hlutfall Íslendinga í aldurshópnum 20-24 ára sem enn búa í 

foreldrahúsum það sjötta lægsta í Evrópu árið 2015. Á mynd 7 má sjá að hlutfall 

fullorðna í foreldrahúsum er hlutfallslega lítið miðað við önnur Evrópulönd en hátt 

hlutfall þegar borið er saman við hin Norðurlöndin.  
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Mynd 7. Hlutfall í aldurshópnum 20-24 ára sem enn búa í foreldrahúsum (Hagstofa Íslands, 2016) 

Ekki hafa allir nemendur kost á að búa enn í foreldrahúsum. Þar má nefna nemendur 

frá fjölskyldum utan að landi sem ekki hafa kost á því vegna fjarlægðar. Auk þess má 

gera ráð fyrir að einstaklingar úr efnaminni fjölskyldum hafi minni fjárstuðning frá 

foreldrum sínum. Einstaklingar úr ríkari fjölskyldum gæti því haft betri aðgang af 

háskólamenntun vegna beinna fjárstyrkja frá foreldrum sínum til að mynda í formi 

stuðnings við búsetu. 

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi hefur aukist mjög og sést það einna helst í 

fjölgun háskólanema. Aðsókn í háskóla hefur raunar fjölgað á heimsvísu en Johnstone 

(2004) segir að aðsókn hafi aldrei verið meiri eins og frá byrjun 21. aldar (Johnstone, 

2004, bls. 403). Á Íslandi hefur háskólakerfið vaxið mjög frá upphafi 21. aldarinnar. Í 

byrjun aldarinnar, árið 2001, voru skráðir ársnemar 7.200 en voru orðnir 14.500 árið 

2014 (Þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 15). Á Íslandi hefur skólagjöldum verið haldið í 

lágmarki og eins og fram hefur komið eru markmið Lánasjóðs Íslenskra námsmanna að 

tryggja þeim sem undir lögin falla tækifæri til náms án tilliti til efnahags (lög um 

lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992). Chapman (2006) segir tekjutengd lán eins og 

nú eru við lýði á Íslandi stuðla að því að nemendur geti valið nám án tillits til efnahags 

fjölskyldu sem og efnahags í framtíð. Chapman segir lánatakmörk aðeins hafa áhrif á þá 

hópa þar sem skortur á fjármagni útilokar aðgang þeirra að námi (Chapman, 2006). 

Ísland 
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Frumvarp um breytingar á lögum um námsstyrki og námslán takmarka ekki 

námsaðstoð til þeirra sem þurfa meira á því að halda. Þvert á móti yrði framfærsluhlutfall 

hækkað úr 92% í 100% (þingskjal nr. 145/2015-2016, s. 25-28). Hins vegar myndi 

greiðslubyrði þeirra í framtíð aukast til muna vegna jafnra afborganna sem hefjast einu 

ári að námi loknu. Þeir einstaklingar sem koma frá efnaminni fjölskyldum þyrftu hins 

vegar að fórna stærra hlutfalli tekna sinna í framtíð með því að taka slíkt námslán, með 

hærri afborgunum námslána. Það væri þeir nemendur sem þyrftu meiri námsaðstoð en 

styrkurinn gefur, þ.e. 585.000 kr. m.v. verðlag ársins 2016. Ástæðan þarf ekki endilega 

að vera vegna foreldra nemenda en gæti líka verið vegna vegna skólagjalda, leigu- og 

húsnæðiskostnaðar eða framfærslu fjölskyldu fyrir þá nemendur sem eiga börn. Hér að 

framan hefur menntunarákvörðun einungis verið miðuð út frá einkaábata og kostnaði 

nemandans og því gert ráð fyrir að hann sé ekki með börn á framfæri. Ljóst er að 

menntunarkostnaður barnafólks er töluvert meiri en hér hefur verið fjallað um. Tillögur 

að breytingum á lögum um námsstyrki og námstyrki auka hlutfallslega kostnað þeirra 

mest sem þurfa mest á láninu að halda. 

Breytingarnar kæmu sér einkar vel fyrir nemendur sem engan styrk fá í núverandi 

lána- og styrktarkerfi, 53% námsmanna árið 2015 (þingskjal nr. 145/2015-2016, bls. 16). 

Menntunarkostnaður þess hóps myndi minnka eða miðað við tveggja tímabila líkanið 

myndu tekjur þeirra í nútíð aukast. Fyrir þann samfélagshóp myndi því draga úr áhættu 

þess að fjárfesta í menntun. Breytingarnar kæmu sér jafnframt vel fyrir námsmenn sem 

þyrftu ekki meiri eða aðeins meiri námsaðstoð en sem nemur heildarupphæð styrksins, 

þ.e. 585.000 kr. á ári miðað við verðlag ársins 2016. Miðað við tveggja tíma líkanið 

myndi ávinningur þeirra í framtíð aukast þar sem þeir þyrftu ekki að greiða upp námslán. 

Breytingarnar myndu jafnframt hvetja nemendur til þess að búa lengur í foreldrahúsum ef 

kostur er á. Þá má gera ráð fyrir að Íslendingum myndi seinka enn meira í þeim ýmsu 

stigum þess sem telja má að fullorðnast, s.s. hefja sambúð og eignast fyrsta barn. Sú 

þróun verður ekki reifuð að sinni en væri efni í aðra rannsókn á eilífðarunglingum á 

Íslandi. 
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6 Niðurstaða 

Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki sem lagt til á Alþingi í maí árið 2016 

hefur verið afar umdeilt. Vinnumarkaðshagfræðin sýnir að menntunarákvörðun 

einstaklings byggist á væntum launum í framtíð og menntunarkostnaði. Flókið getur 

verið að meta ávinning menntunar í upphafi náms, jafnt fyrir nemenda sem og 

utanaðkomandi fjárfesti. Laun í framtíð stjórnast ekki einungis af hæfni og getu 

einstaklings heldur jafnframt af hæfni samnemenda hans. Freeman (1976) sýndi fram á 

að laun geta verið afar sveiflukennd og stjórnast af fjölda nýnema á ári hverju. Laun geta 

því breyst mikið frá því að einstaklingur byrjar í námi og þar til hann fer á 

vinnumarkaðinn. Sú óvissa leiði til mikillar áhættu sem eykst eftir því sem 

menntunarkostnaður verður meiri.  

Breytingarnar sem lagðar eru til myndu færa áhættu fjárfestinga í menntun frá hinu 

opinbera. Í staðinn myndi áhættan færast á þá nemendur sem skortur á fjármagni neyðir 

þá til að taka námslán. Þeir nemendur myndu niðurgreiða styrk þeirra sem ekki þurfa á 

námslánum að halda. Það eru til að mynda nemendur sem fá fjárhagslegan stuðning frá 

foreldrum sínum, s.s. í formi þess að búa lengur í foreldrahúsum. Gæti það komi sér 

sérstaklega illa fyrir þá sem eru leigu- eða húsnæðismarkaði eða eru með börn á 

framfæri. Jafnframt fyrir þá sem hyggjast læra erlendis. 

Breytingarnar koma best út fyrir þann hluta námsmanna sem ekki þarf að taka mikið 

meiri lán en því sem styrkurinn nemur, þ.e. 585.000 kr. á ári miðað við verðlag árið 

2016. Líklegt má teljast að þeir sem þurfi að greiða skólagjöld þurfi á meiri námsaðstoð 

en sem nemur styrknum. Það eru til að mynda þeir sem fara erlendis í meistaranám. 

Greiðslubyrði þeirra gæti meira en tvöfaldast strax að námi loknu, miðað við meðalmann 

sem fær strax vinnu við hæfi að námi loknu. Jaðarávinningur þess að fara í 

viðbótarháskólanám myndi því minnka. Þróunin gæti orðið sú að færri Íslendingar fari í 

framhaldsnám en nú þekkist. 

Breytingarnar myndu lækka hlutfallslegan ávinning í þeim atvinnugreinum þar sem 

laun eru lægst fyrir, þó aðeins fyrir þá sem taka námslán. Gæti sú þróun leitt til skorts í 

láglaunastörfum á opinberum vinnumarkaði sem vinna að almannaheill, s.s. á 

leikskólakennurum. Til þess að öðlast leikskólakennara-, grunnskólakennara- og 

framhaldsskólakennararéttindi þarf einstaklingur að hafa lokið meistaranámi. 

Framtíðarávinningur nemenda sem velja slíkar greinar og aðrar sambærilegar getur því 
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minnkað til muna í takt við hækkandi menntunarkostnað. Stjórnvöld geta brugðist við því 

með launahækkunum í þeim greinum en vegna tímatafar námsins gæti tekið tíma að ná 

jafnvægi. 

 Breytingarnar myndu jafnframt auka áhættu þess að fara í listnám. Hagfræði 

stórstjarna sýnir að mikil tekjuójöfnuður er meðal listamanna þó að framleiðslukostnaður 

sé sá sami. Aukin óvissa um framtíðartekjur gæti því takmarkað listnám fyrir ákveðna 

hópa en á Íslandi er ekki hægt að sækja listnám án þess að greiða skólagjöld. Gæti það 

leitt til þess að aðilar sem ella myndu verða hæfileikaríkustu listamennirnir velji fremur 

aðrar greinar með öruggari tekjumöguleika. Ljóst er þó að námsval fer ekki einungis eftir 

fjárhagslegum hvötum heldur jafnframt eftir þáttum á borð við þekkingarleit 

einstaklingsins. 

Hagstofa Íslands hefur sýnt að fjárhagslegur ávinningur háskólanáms á Íslandi er 

minni en í öðrum löndum Evrópu. Afnám tekjutengdra námslána gæti haft þau áhrif að 

færri sæki háskólanám. Væri það jafnframt sá hópur sem lægstur er í tekjudreifingunni. 

Chapman (2006) færði rök fyrir því að til þess að vinna að jafnrétti til náms þurfi að 

lágmarka tengsl fjölskyldutekna og ævitekni einstaklings. Breytingarnar sem lagðar eru 

til hafa nákvæmlega öfug áhrif. Þær hámarka fjárhagslega áhættu þeirra sem mest þurfa á 

láninu að halda. Áhætta þeirra sem minnst er fyrir breytingarnar myndi minnka enn 

frekar. 

Þróun á íslenskum vinnumarkaði segir þó einnig að tekjumöguleikar geta verið miklir 

hjá þeim sem sækja ekki háskólanám eða annars konar sérnám, s.s. iðnám. Aukin aðsókn 

í slík nám og fjölbreyttari vinnumarkaður má teljast jákvæð þróun. Svo legni sem 

námsval takmarkast ekki út frá efnahag heldur hæfni, getu og vilja einstaklinga.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er að breytingarnar myndu hafa mest áhrif á námsval 

einstaklinga sem hafa takmarkaðan aðgang að fjármagni. Námsval þeirra myndi 

takmarkast við greinar sem gefa góða tekjumöguleika eða jafnvel koma í veg fyrir að þeir 

sæki háskólanám. Framtíðartekjur myndu skipta meira máli við námsval sem gæti leitt til 

skorts á vinnuafli í láglaunaatvinnugreinum sem vinna að almannaheill. Jafnframt gæti 

dregið úr aðsókn í listnám og hvers konar náms sem krefst skólagjalda. Með innleiðingu 

styrksins myndi sá hópur sem ekki þarf á námsláni að halda stækka. Nú er sá hópur um 

um helmingur námsmanna. Breytingarnar myndu því auka tækifæri þeirra en takmarka 

möguleika efnaminnstu námsmannanna. Þær myndu jafnframt leiða til þess að regluverk 
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LÍN myndi ekki stuðla að markmiðiði sínu sem er : „að tryggja þeim sem falla undir lög 

þessi tækifæri til náms án tilliti til efnahags.“ 
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7 Hugleiðingar um breytt námslánakerfi LÍN 

Þegar ég hófst handa við skrif á þessari ritgerð voru fyrirsagnir íslenskra fjölmiðla á 

borð við: „LÍN- frumvarpið í 15 lykilatriðum“, „Stúdentar skora á þingmenn að afgreiða 

LÍN-frumvarpið“ og „Stjórnarandstaðan mun koma í veg fyrir LÍN-frumvarp“. Mér sem 

háskólanema og lánþega LÍN langaði að grafa dýpra í bæði þær forsendur sem liggja að 

baki frumvarpinu sem og hvaða áhrif breytingarnar gætu haft. Í ljós kom að núverandi 

styrktarkerfi er vissulega misskipt eins og höfundar frumvarpsins bentu réttilega á. Hins 

vegar geta breytingarnar sem lagðar eru til leitt til misskiptingar innan íslensks 

samfélags. Niðurstaða rannsóknarinnar var ekki síst að námslánakerfi á vegum hins 

opinbera er nauðsynlegt. Það getur líka verið einstaklega flókið. 

Eftir að frumvarpið var lagt fram á Alþingi var mikið fjallað um það í fjölmiðlum 

landsins. Stúdentahreyfingar skrifuðu um áhrif þess og deildu um réttmæti þess sín á 

milli. Forsvarsmenn Stúdentaráðs Háskóla Íslands, Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík 

fögnuðu breytingunum en forsvarsmenn Samtaka námsmanna erlendis og 

stúdentahreyfingarinnar Röskvu gagnrýndi frumvarpið harðlega. Stúdentaráð, SHÍ, gerði 

rannsókn með gögnum frá Lánasjóði íslenskra námsmanna og komst að þeirri niðurstöðu 

að frumvarpið felur í sér mikla kjarabót fyrir íslenska námsmenn. Gögnin sem rannsókn 

Stúdentaráð byggir á eru trúnaðargögn LÍN og því hafa þau ekki verið notuð við 

greiningunni hér um áhrif námslána á námsval.  

Hagfræðistofnun gaf einnig út skýrslu um frumvarið að beiðni rektors Háskóla 

Íslands, Jóns Atla Gunnarssonar. Þar kom meðal annars fram að vegna þess að rannsókn 

Stúdentaráðs byggði á spám um meðaltekjur var niðurstaða þeirra ekki nákvæm. Eins og 

rætt hefur verið ítarlega í þessari ritgerð geta laun verið afar breytileg, bæði innan 

starfsstétta og yfir tíma. Í skýrslu Hagfræðistofnunnar er gerður samanburður á 

námslánum milli Norðurlandanna og auk þess fjallað um áhrif 

endurgreiðslufyrirkomulags eins og hér hefur verið gert. 

Ljóst er að þörf sé á umbótum í núverandi regluverki LÍN. Kerfið er bæði 

kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð og styrkir kerfisins deilast á fáa námsmenn. Hins vegar sýna 

niðurstöður þessarar ritgerðar að rótækar breytingar sem lagaðar voru til eru ekki til að 

stuðla að jöfnum tækifærum Íslendinga til náms. Á seinasta löggjafaþingi komst 

frumvarpið ekki í gegn en stjórnmálaflokkarnir allir mældu fyrir breyttu námslánakerfi í 

aðdraganda seinustu Alþingiskosninga í október á síðasta ári. Þegar þessi ritgerð er 
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skrifuð er ekki búið að mynda ríkisstjórn en liggur fyrir að mynduð verði ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar (m.v. 8. janúar 2017). Ljóst er að 

mikið verkefni liggja fyrir tilvonandi mennta- og menningarmálaráðherra. Þegar 

ákvörðun verður tekin um framtíð Lánasjóðs íslenskra námsmanna er nauðsynlegt að 

kanna til hlítar hvaða áhrif breytingar geta haft á námsval einstaklinga. Það endurspeglar 

ekki síst þau langtímaáhrif sem námslánakerfi getur haft á stéttaskiptingu í landinu og 

framtíð vinnumarkaðsins.  
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