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ÚTDRÁTTUR  
Áhrif kórónuveirufaraldursins á árinu 2020 og áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar til að sporna gegn 

útbreiðslu hans leiddu til umræðu um stöðu ýmissa þjóðfélagshópa sem sáu fram á erfiða 

fjárhagsstöðu. Þar á meðal var námsfólk. Með breytingarlögum nr. 134/2009 á lögum nr. 54/2006, 

um atvinnuleysistryggingar, og lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari 

breytingum, var réttur námsfólks til atvinnuleysisbóta í námshléum afnuminn. Sumarið 2020, í 

miðjum heimsfaraldri, var því útlit fyrir að námsfólk hefði hvorki aðgang að 

atvinnuleysistryggingakerfinu, sbr. 6. mgr. 14. gr. atvinnuleysistryggingarlaga, ef engin 

sumarvinna fengist, né heldur námslánakerfinu sem lánar aðeins níu mánuði ársins meðan nám er 

stundað. Upplifði námsfólk sig margt bjargarlaust og eftir stóð að fólk gæti þurft að treysta á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Afleiðingar kórónuveirufaraldursins gáfu því tilefni til að kanna 

betur réttarstöðu námsfólks í atvinnuleysi. 

 Í ritgerðinni er leitast við að skýra og gera grein fyrir réttarstöðu námsfólks í atvinnuleysi og 

rétt þeirra til framfærslu. Atvinnuleysistryggingarkerfið, námslánakerfið og fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga voru skoðuð, sem og sérgreindar aðgerðir sem höfðu áhrif á réttarstöðu námsfólks í 

heimsfaraldri, auk þess sem viðfangsefnið var kannað í ljósi kynjaðra fjármála. Réttur námsfólks 

hvað þetta varðar er gloppóttur, kerfin benda hvert á annað og hvergi virðist tryggt að námsfólk fái 

aðstoð.  

 Íslenskur réttur virðist ekki taka mið af þeim raunveruleika að meirihluti námsfólks vinnur 

samhliða námi og yfirgnæfandi meirihluti námsfólks vinnur í námshléum. Greitt er 

atvinnutryggingagjald af launum þessa fólks, sem myndar um 8,5% vinnuafls landsins, í 

atvinnuleysistryggingasjóð en námsfólk á ekki rétt úr sjóðnum, ekki einu sinni þegar 

námslánakerfið stendur ekki til boða. Meirihluti námsfólks er konur, hærra hlutfall kvenna en karla 

vinnur samhliða námi og eru vísbendingar um að hið sama eigi við í námshléum. Íslenskur réttur 

virðist ekki taka mið af því, og stjórnvöld hafa ekki greint hvernig þessi takmörkun á réttindum 

námsfólks samræmist kynjaðri fjárlagagerð. Þá hafa fæst sveitarfélög tekið mið af skýrum 

skilaboðum úrskurðarnefnda um að reglur um fjárhagsaðstoð sem takmarka rétt námsfólks til 

aðstoðarinnar leiði til þess að brotið sé gegn skyldubundnu mati stjórnvalda. Þá telur höfundur 

tilefni til að skoða betur ákvarðanir Menntasjóðs námsmanna á frítekjumarki lántaka og líkur séu 

á að þær hafi ekki verið í fullu samræmi við birtar úthlutunarreglur. Höfundur telur fullt tilefni til 

að endurskoða 6. mgr. 14. gr. atvl. og breyta reglum sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð handa 

námsfólki. 



 

 

FORMÁLI  
Ég hóf nám við lagadeild Háskóla Íslands haustið 2015. Í fyrstu var það umfjöllun um mannréttindi 

sem heillaði mig sérstaklega í náminu en fljótlega varð áhuginn á skaðabótarétti og refsirétti 

sterkari. Ég vann á lögmannsstofunni Fulltingi slf. við skaðabótaréttarleg og refsiréttarleg álitamál 

samhliða grunn- og meistaranáminu, þegar námskeiðið félagsmálaréttur, sem tók m.a. á bótarétti 

almannatrygginga, vakti athygli mína.  

 Vorið 2018 var ég kjörin oddviti Röskvu í Stúdentaráði Háskóla Íslands og hófst þá vegferð 

mín við að vinna að bættum hag stúdenta. Einu ári síðar var ég kjörin forseti Stúdentaráðs Háskóla 

Íslands og er starf forseta 100% stöðugildi svo ég tók ársleyfi frá námi til að sinna stöðunni. Ég 

gegndi þeirri stöðu þegar heimsfaraldur kórónuveirunnar hófst hérlendis vorið 2020. Þá nýttist mér 

þekking úr félagsmálarétti við að móta kröfur fyrir hönd stúdenta um bætta stöðu þeirra í 

almannatryggingakerfinu sem og námslánakerfinu, sérstaklega þegar kom að framfærslu. Samtöl 

við marga stúdenta og dagleg störf við að skoða lausnir á þeirra málum og gæta hagsmuna þeirra 

vakti upp fleiri spurningar en svör. Ljóst var að fólk féll reglulega milli kerfa og ekkert heildstætt 

öryggisnet væri til sem námsfólk gæti með sönnu treyst á. Eftir ár mitt sem forseti Stúdentaráðs 

vildi ég nýta þessa innsýn til gaumgæfilegrar lögfræðilegrar skoðunar á réttarstöðu námsfólks. Því 

varð viðfangsefni ritgerðarinnar réttindi námsfólks til framfærslu í atvinnuleysi.  

 Ég vil þakka móður minni, Sigrúnu Jónsdóttur, fyrir yfirlestur og ásamt henni þakka ég föður 

mínum, Pétri Hrafni Sigurðssyni, fyrir góð samtöl um ritgerðarefnið og stuðning í gegnum nám 

mitt. Þá færi ég sérstakar þakkir leiðbeinanda mínum, Brynhildi G. Flóvenz, fyrir afburðaleiðsögn 

og farsælt samstarf. Einnig vil ég þakka Helgu Jónsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Vinum og samstarfsfélögum úr hagsmunabaráttu stúdenta, Stúdentaráði Háskóla Íslands og 

Röskvu þakka ég fyrir gjöfult samstarf í aðdraganda þessara ritgerðaskrifa. Vinum og 

samnemendum úr lögfræðináminu þakka ég kærlega fyrir góðar umræður og ábendingar um 

ritgerðarefnið. Þá þakka ég Sóllilju Bjarnadóttur sérstaklega fyrir yfirlestur og góðan stuðning. 

 

Kópavogi, 25. desember 2020 
 

Jóna Þórey Pétursdóttir
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1 Inngangur  
„Þetta eru stærstu einstöku efnahagsaðgerðir sögunnar,“ sagði Bjarni Benediktsson, fjármála- 

og efnahagsráðherra Íslands, þann 21. mars 2020 þegar fulltrúar ríkisstjórnarinnar kynntu 

efnahagsaðgerðir stjórnvalda vegna heimsfaraldursins SARS-CoV-2 eða kórónuveirunnar.1 

Kynningarfundir ríkisstjórnarinnar um hinar ýmsu aðgerðir vegna heimsfaraldursins áttu eftir 

að verða fleiri.2 Eftir því sem nær leið sumri varð útlit fyrir að faraldurinn myndi hafa mikil 

áhrif á íslenskt samfélag í heild sinni og segja má að efnahagsleg áhrif hans hafi verið verulegt 

áhyggjuefni fjölda landsmanna.3  

Samfélagsleg álitaefni sem mætti skoða vegna kórónuveirufaraldursins eru fjölmörg og 

ákvarðanir sem teknar voru vegna hans af hálfu stjórnvalda hafa haft mikil áhrif. Eitt þeirra 

álitaefna er réttur námsfólks til framfærslu, sérstaklega réttarstaða þeirra innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins, en háskólanemar vöktu athygli á því að námsfólk ætti engan 

rétt til atvinnuleysisbóta þó það væri í jafn mikilli hættu á að missa vinnuna vegna áhrifa 

faraldursins og annað vinnandi fólk.4 Brýnt er að takast á við réttarstöðu námsfólks að þessu 

leyti, enda þúsundir landsmanna sem stunda háskóla- og framhaldsskólanám.5  

Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) 

skal tryggja öllum rétt til aðstoðar vegna atvinnuleysis eða sambærilegra atvika en ákvæðið má 

telja grundvöll fyrir því að tryggja megi félagsleg gæði á Íslandi. Íslenska ríkið hefur auk þess 

skuldbundið sig til að tryggja félagsleg réttindi fólks með ýmsum alþjóðlegum samningum sem 

hafa skal að leiðarljósi við skýringu á réttinum til framfærslu skv. 76. gr. stjskr., ef tekið er mið 

af Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000), svokölluðum öryrkjadómi. Í þessari ritgerð verður leitast 

við að varpa ljósi á réttindi námsfólks þegar kemur að framfærslu vegna atvinnuleysis og verða 

alþjóðlegar skuldbindingar Íslands skoðaðar að því leyti.  

Á þeim tíma í sögu lýðveldisins sem ríkisstjórnin taldi þörf fyrir stærstu efnahagsaðgerðir 

frá upphafi stóð námsfólk eftir nánast réttindalaust hvað varðaði greiðslur úr 

atvinnuleysistryggingasjóði, sjá þó bráðabirgðaákvæði 5. mgr. XIII. gr. laga nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar (hér eftir atvl.), sbr. einnig a-lið (XIII.) laga nr. 23/2020 um breytingu 

á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrgðarsjóð launa (minnkað starfshlutfall). 

 

1 „Upptaka: Ríkisstjórnin kynnir aðgerðir vegna veirunnar“, https://www.mbl.is.  
2 Viðspyrna fyrir Ísland. Framhald efnahagsaðgerða stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, bls. 1; 

Einnig, „Framhald hlutastarfaleiðar og aukinn stuðningur við fyrirtæki“, http://www.stjornarradid.is.  
3 Sigrún Drífa Jónsdóttir: „Þjóðarpúls Gallup: Covid-19“, http://www.gallup.is. 
4 Umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 

atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrgðarsjóð launa (minnkað starfshlutfall), ódags.; Sjá einnig 

fréttaflutning: Björn Þorfinnsson: „Háskólanemar vilja líka bætur“, bls. 1. 
5 Sjá mynd 1 í fylgiskjali II.  

http://www.stjornarradid.is/
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Samkvæmt 1. mgr. 52. gr. atvl. hefur námsfólk ekki rétt til atvinnuleysisbóta meðan á námi 

stendur. Umfram það kveður 6. mgr. 14. gr. laganna á um að námsfólk hafi heldur ekki rétt til 

atvinnuleysisbóta í námshléum, falli námið undir 3. gr. laganna, enda geti námsfólk ekki talist 

vera í virkri atvinnuleit sem er eitt skilyrða réttinda til atvinnuleysisbóta, sbr. a-lið 1. mgr. 13. 

gr. og 14. gr. atvl. Takmörkuð réttindi námsfólks til framfærslu í gegnum 

atvinnuleysistryggingakerfið á tímum heimsfaraldurs voru staðreynd, þrátt fyrir að það hefði 

unnið störf um langan tíma samhliða námi eða í námshléum, og af launum námsfólks hefði 

verið greitt atvinnutryggingagjald í atvinnuleysistryggingasjóð, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

113/1990 um tryggingagjald (hér eftir ltg.). 

Þegar kemur að framfærslu námsfólks myndast ákveðin spenna milli 

atvinnuleysistryggingakerfisins og námslánakerfisins. Námsfólk hefur aðgang að sérstöku 

námslánakerfi á ákveðnum kjörum sem aðrir landsmenn hafa ekki, sbr. 1. ml. 2. mgr. 1. gr. 

laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna (hér eftir l.Lín) og 1. mgr. 4. gr. laga nr. 

60/2020 um Menntasjóð námsmanna (hér eftir l.Msn).6 Markmið námslánakerfisins hefur 

löngum verið að veita þeim sem undir lögin falla fjárhagslega aðstoð til að tryggja jöfn tækifæri 

til náms, óháð efnahag.7 Ber markmiðið með sér að námslánakerfið skuli tryggja bæði rétt til 

framfærslu og til menntunar. Staða námsfólks er því lituð af því að það ætti að geta stundað 

nám sitt af alúð með félagslegu kerfi sem tryggir örugga framfærslu meðan á námi stendur. Á 

sama tíma eru einstaklingar frjálsir til að velja hvernig þeir framfleyta sér. Þannig getur 

námsfólk kosið að framfleyta sér með atvinnu meðan það stundar nám sitt í stað þess að 

skuldsetja sig með námslánum eða samhliða skuldsetningu. Þá vaknar sú spurning hvort 

sambærilegt öryggisnet og er til staðar fyrir annað vinnandi fólk ætti að standa vinnandi 

námsfólki til boða verði það atvinnulaust og missi tekjur, þrátt fyrir að hafa getað kosið að 

framfleyta sér með hjálp námslánakerfisins sem annað vinnandi fólk gat ekki. Þá ber að hafa í 

huga að námsfólk endurgreiðir námslánin að námi loknu með verðtryggingu og vöxtum á 

meðan atvinnuleysisbætur þarf ekki að endurgreiða. Hins vegar leggja einstaklingar á 

vinnumarkaði atvinnuleysistryggingasjóði til fjármagn fyrirfram með vinnuframlagi sínu, 

hvort sem þeir stunda nám á sama tíma eða ekki, áður en til bótagreiðslna kemur þar sem 

atvinnutryggingagjald er greitt af launum þeirra og rennur í sjóðinn.  

 

6 Lög nr. 60/2020 um Menntasjóð námsmanna komu til framkvæmda 1. júlí 2020 og verður bæði fjallað um lög 

um Lánasjóð íslenskra námsmanna sem höfðu verið í gildi fram að því þegar það á við sem og lög um Menntasjóð 

námsmanna. 
7 Sjá 1. gr. l.Lín og 1. gr. l.Msn, sbr. Þskj. 373, 150. lögþ. 2019–20, bls. 28. (enn óbirt í A-deild Alþt.) en þar segir 

að þó breyting sé gerð á ákvæði um markmið Menntasjóð námsmanna frá lögum um Lánasjóð íslenskra 

námsmanna sé ekki um efnisbreytingu á markmiði laganna að ræða. 
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Námsfólk á Íslandi getur aðeins fengið námslán fyrir framfærslu u.þ.b. níu mánuði ársins, 

eða meðan á námi stendur, sbr. 3. mgr. 6. gr. l.Lín og 1. mgr. 4. gr. l.Msn. Hina þrjá mánuðina 

þarf það að treysta á annars konar framfærslu. Verði námsfólk án atvinnu á því tímabili á það 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum, sbr. fyrrnefnda 6. mgr. 14. gr. atvl. og 5. gr. laga nr. 134/2009 

um breytingu á lögum nr. 54/2006, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (hér 

eftir bl. 134/2009), þó það hafi verið á vinnumarkaði fram að því. Því myndast gat í kerfunum 

sem er nauðsynlegt að skoða betur. Um leið ber að nefna að óráðlegt er að horfa á 

atvinnuleysistryggingakerfið og námslánakerfið sem tvö algjörlega aðskilin kerfi en til eru 

dæmi um að einstaklingar vinni í námshléum, samhliða námi eða hvort tveggja, um leið og þeir 

taka námslán. Í þeim tilfellum nýtir námsfólk sér framfærslu sem námslánakerfið býður upp á 

að því marki sem tekjur þess á vinnumarkaði skerða ekki lánveitingu frá sjóðnum.8 Missi þeir 

einstaklingar svo vinnuna sitja þeir uppi með að eiga engan rétt til atvinnuleysisbóta því þeir 

voru skráðir í lánshæft nám, auk þess að frítekjumark lánasjóðsins gerir það að verkum að 

tekjur einstaklingsins, af vinnunni sem hann missti, skerða lánveitingu.  

Meginefni þessarar ritgerðar fjallar um rétt námsfólks til framfærslu vegna atvinnuleysis 

og í ljósi þess að námsfólk nýtur ekki réttar til atvinnuleysistrygginga á sumrin verður einnig 

fjallað um réttinn til framfærslu í námshléum.  

Í ritgerðinni verður aðallega stuðst við hefðbundna lögfræðilega aðferð og lýsandi 

greiningu (de lege lata). Fyrst verður varpað ljósi á alþjóðlegar skuldbindingar Íslands til þess 

að tryggja félagsleg réttindi landsmanna. Áhersla verður lögð á þá alþjóðasamninga og 

samþykktir sem ætlað er að tryggja réttinn til framfærslu en einnig verða alþjóðaskuldbindingar 

Íslands til að tryggja réttinn til menntunar kannaðar stuttlega. Lögð verða til grundvallar ákvæði 

Alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, ákvæði 

Mannréttindasáttmála Evrópu og Félagssáttmála Evrópu og samþykktir 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Þessar alþjóðlegu skuldbindingar verða hafðar í huga þegar 

gerð verður grein fyrir dómaframkvæmd í kjölfar fyrrnefnds öryrkjadóms og verður velt upp 

dómhæfi þeirra réttinda sem eru viðfangsefni ritgerðarinnar. Tilgangur umfjöllunarinnar er að 

leggja mat á réttaröryggi námsfólks, hvort ágreiningur eða málsástæða um rétt til 

atvinnuleysisbóta sé líkleg til að reynast dómhæf og þá hver áhrif alþjóðlegra skuldbindinga 

kunni að vera á úrlausn slíks máls.  

 

8 7.2.1. gr. úthlutunarreglum Menntasjóðs námsmanna; Augl. 735, 23. júlí 2020, bls. 12 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
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Í framhaldinu verður fjallað um íslenska löggjöf um rétt námsfólks til framfærslu í 

atvinnuleysi. Kerfissjónarmið og notendasjónarmið verða reifuð stuttlega og hugtökin nám og 

námsmenn verða skilgreind, annars vegar út frá atvinnuleysistryggingakerfinu og hins vegar 

námslánakerfinu. Næst verður fjallað um þróun réttinda námsfólks innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins frá árinu 1955, þegar atvinnuleysistryggingasjóður var fyrst 

settur á fót hérlendis,9 til 1. janúar 2010 þegar bl. nr. 134/2009 tóku gildi. Að því búnu verður 

gerð ítarleg grein fyrir aðdraganda og þinglegri meðferð frumvarps til bl. nr. 134/2009 og þeim 

áhrifum sem þau höfðu á réttindi námsfólks. Þá verður réttarframkvæmd könnuð þar sem 

úrskurðir úrskurðarnefndar velferðarmála og forvera hennar verða skoðaðir, sem og 

viðkomandi álit umboðsmanns Alþingis. Skoðað verður hvernig réttarstaða námsfólks innan 

námslánakerfisins er og verður kannað hvort og hvernig námslánakerfið skarast við 

atvinnuleysistryggingakerfið. Auk þess verður litið til ábyrgðar sveitarfélaga þegar kemur að 

fjárhagsaðstoð handa námsfólki en reglur sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð eiga margar hverjar 

það sameiginlegt að takmarka fjárhagsaðstoð til þeirra sem stunda lánshæft nám með 

sambærilegum hætti og 1. mgr. 52. gr. atvl. gerir.10 Þegar kemur að sveitarfélögunum verður 

réttarframkvæmd skoðuð sérstaklega áður en gerður verður samanburður á íslenskri löggjöf og 

löggjöf í Svíþjóð og Danmörku um rétt námsfólks til framfærslu og réttarstöðu þess í 

atvinnuleysi. 

Að því búnu verður rýnt í tölfræðileg gögn til að varpa ljósi á hverjir eru notendur kerfanna 

sem fjallað er um í ritgerðinni. Enn fremur verður litið á samsetningu hópsins í ljósi kynjaðrar 

fjárlagagerðar en þá verður að ákveðnu leyti stuðst við æskilegan rétt (lex ferenda). Í kjölfarið 

verður reynt að varpa ljósi á vinnuframlag námsfólks áður en sérstakar aðgerðir sem gripið 

hefur verið til hérlendis til aðstoðar atvinnulausu námsfólki vegna kórónuveirufaraldursins 

verða skoðaðar. Loks verður leitast við að svara hver gildandi réttur námsfólks til framfærslu 

vegna atvinnuleysis er og hvort tilefni sé til úrbóta. 

 

2 Alþjóðlegur réttur  
Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir EFMR) fólks mynda annan af 

tveimur hlutum þeirra réttinda sem fjallað er um í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

 

9 Alþt. 1954–55, A-deild, bls. 855. 
10 Sjá t.d. 15. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg, 23. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð, 

15. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Hafnarfjarðarbæ, 7. mgr. 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð í Ísafjarðarbæ, 4. 

mgr. 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð í Garðabæ. 
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þjóðanna (hér eftir MRYSÞ).11 Um þau er fjallað í 22.–27. gr. yfirlýsingarinnar og þau eru: 

Réttur til félagslegs öryggis (22. gr.), réttur til vinnu og hagstæðra vinnuskilyrða (23. gr), réttur 

til hvíldar og frístunda (24. gr.), réttur til viðunandi lífsskilyrða og réttur mæðra og barna til 

aðstoðar (25. gr.), réttur til menntunar (26. gr.) og réttur til að taka frjálsan þátt í menningarlífi 

þjóðfélagsins (27. gr). Yfirlýsingin er ekki bindandi en hún endurspeglast í samningum sem 

eru það. Alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir 

SEFMR) grundvallast á þessum hluta yfirlýsingarinnar og er sá samningur sem mestu máli 

skiptir fyrir efni ritgerðarinnar en nánar verður vikið að honum síðar. Hinn hluti MRYSÞ er 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir BSR) og hefur grundvallarmunurinn á þessum 

tveimur hlutum verið talinn sá að EFMR feli fyrst og fremst í sér jákvæðar skyldur ríkja til 

athafna sem krefjast útgjalda og lagasetningar,12 en BSR kveði á um neikvæðar skyldur sem 

fela í sér að ríki skuli að halda að sér höndum. Rétt er að taka fram að þessi skipting hefur 

löngum verið gagnrýnd og vægi hennar minnkað með tímanum.13  

 Þekkt stef varðandi EFMR er að þau réttindi séu svo matskennd og pólitísks eðlis að 

notagildi þeirra við landsdómstóla sé lítið og rými dómara til að beita þeim sé takmarkað.14 Á 

alþjóðlegum vettvangi hafa verið færð rök gegn þessu stefi15 og hafa fræðimenn hérlendis veitt 

þessu sama viðfangsefni athygli á undanförnum árum.16 SEFMR er bindandi samningur og 

felur í sér skyldu til lagasetningar.17 Ef ríki lögfesta eða innleiða alþjóðlegan rétt með öðrum 

hætti í löggjöf ríkis ætti að verða mögulegt að beita alþjóðlegum skuldbindingum ríkja fyrir 

 

11 A. Eide og Allan Rosas: „Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge“, bls. 3. 
12 Martin Scheinin: „Economic and Social Rights as Legal Rights“, bls. 54; Sjá einnig lögfræðiorðabók 

Lagastofnunar Háskóla Íslands um skilgreiningu á efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum: 

„Mannréttindi sem byggjast m.a. á rétti einstaklinga til aðstoðar frá ríkinu og krefjast ýmissar athafnaskyldu og 

kostnaðar af hálfu ríkisins, t.d. að veita félagslega aðstoð, koma á fót almannatryggingakerfi, heilsugæslukerfi 

o.fl.“  
13 Brynhildur G. Flóvenz: „The Implementation of the UN Convention and the Development of Economical and 

Social Rights as Human Rights“, bls. 258; Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural 

Rights, bls. 10.  
14 Martin Scheinin: „Economic and Social Rights as Legal Rights“, bls. 29. 
15 Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights, bls. 103; Asbjørn Eide og Allan 

Rosas „Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge“, bls. 5; Magdalena Sepúlveda o.fl. Human 

Rights Reference Handbook, bls. 276. 
16 Dæmi um skrif: Björg Thorarensen í Tímariti lögfræðinga árið 2001: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og 

félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðasamningum“; Ragnhildur Helgadóttir í Úlfljóti árið 2002: „Afstaða 

dómstóla til hlutverks síns við mat á stjórnskipulegu gildi laga – þróun síðustu ára“; Hrafn Bragason í Afmælisriti 

Guðmundar Ingva Sigurðssonar frá 2002: „Mörk dómsvaldsins. Hefur hlutverk dómstóla breyst?“; Dóra 

Guðmundsdóttir í Afmælisriti til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttir frá 2006: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og 

stjórnarskrárvarin réttindi“; Sigurður Líndal í Tímariti lögfræðinga árið 2002: „Um lagasetningarvald dómstóla“, 

bls. 116; Davíð Þór Björgvinsson í Morgunblaðið árið 2001 „Hæstiréttur og öryrkjamálið“, bls. 43; Róbert R. 

Spanó í Tímariti lögfræðinga 2007: „Er Hæstiréttur „hæstiréttur“?“; grein Brynhildar G. Flóvenz og Sigurlaugar 

Soffíu Friðþjófsdóttur í Tímarit lögfræðinga árið 2019: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun 

dómstóla?“, svo eitthvað sé nefnt. 
17 Martin Scheinin: „Economic and Social Rights as Legal Rights“, bls. 49. 
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dómstólum.18 Hvað sem notagildi og dómhæfi19 réttindanna líður var SEFMR til þess gerður 

að stefna að virkri vernd borgaranna og því þarf að vera mögulegt að framfylgja þeim rétti.20 Í 

því samhengi er vert að nefna yfirlýsingu sem samþykkt var á heimsþingi Sameinuðu þjóðanna 

um mannréttindi í Vín þann 25. júní 1993 en í 1. mgr. 1. gr. yfirlýsingarinnar er skuldbinding 

ríkja við MRYSÞ ítrekuð og í niðurlagi ákvæðisins er staðfest að þau réttindi sem yfirlýsingin 

kveði á um séu algild. EFMR er ætlað að vernda einstaklinga fyrir félagslegum og 

efnahagslegum óstöðugleika og þeirri ógn sem slíkar aðstæður eru við mannlega reisn, frelsi 

og jafnrétti.21 

 

2.1 Réttur til framfærslu samkvæmt alþjóðasamningum  

Þó fyrrgreind skipting í neikvæðar og jákvæðar skyldur ríkja þegar kemur að mannréttindum 

sé nokkur einföldun fela EFMR vissulega í sér jákvæðar skyldur. Um leið má segja að í þeim 

felist réttindi sem verða oft talin tryggð með því að ríki haldi að sér höndum, eins og frelsi, 

sjálfstæði og getu að til sjá um sig sjálfa.22 Til þess að geta notið EFMR verða einstaklingar að 

búa við viðunandi lífsafkomu (e. adequate standard of living)23 en rétturinn til viðunandi 

lífsafkomu kemur fram í þónokkrum alþjóðlegum samningum.24 Lágmarksinntak viðunandi 

lífsafkomu er það að öllum skuli kleift að njóta grundvallarnauðsynja og eiga allir, með 

virðingu og án ónauðsynlegra hindrana, að geta verið fullir þátttakendur í samfélaginu í 

 

18 Martin Scheinin: „Economic and Social Rights as Legal Rights“, bls. 49. 
19 Með dómhæfi verður miðað við skilgreiningu International Commission of Jurists; Sjá Courts and the Legal 

Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights – Comparative experiences of justiciability á bls. 6 þar sem 

dómhæfi (e. justiciability) vísar til möguleikans á að krefjast úrbóta fyrir óvilhöllum og hlutlausum aðila þegar 

réttarbrot hefur átt sér stað eða er líklegt til að eiga sér stað. Þar segir að dómhæfi vísi til aðgangs að kerfum sem 

tryggja viðurkennd réttindi og séu dómhæf réttindi til þess fallin að veita rétthöfum leið til að þeim sé framfylgt 

lögum samkvæmt, þegar skylduhafinn sinnir ekki sínum skyldum. 
20 General Comment No. 19, 44. – 51. gr.  
21 Bård-Anders Andreassen: „Article 22“, bls. 477. 
22 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 30; A. Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 18 

þar sem segir að rétturinn til efnahagslegra réttinda: „(… ) is a basis of independence and therefore of freedom.“; 

Sjá einnig niðurlag 1. mgr. 25. gr. MRYSÞ; Einnig lögfræðiorðabók Lagastofnunar Háskóla Íslands um 

skilgreiningu á framfærslurétti: „(…) félagsleg réttindi sem teljast til stjórnarskrárverndaðra mannréttinda. Sú 

regla byggir á traustum lagagrunni að sá skuli eiga rétt á styrk úr almennum sjóði sem eigi fær séð fyrir sér og 

sínum (og sé eigi öðrum skyldara að framfæra hann) en þá skuli hann vera þeim skyldum háður sem lög áskilja.“; 

Íslenskur réttur ber merki um réttinn til að geta séð um sig og fjölskyldu sinni sjálfur, sbr. t.d. 1. mgr. 12. gr. laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaga þar sem fram kemur að sveitarfélag skuli tryggja að íbúar geti séð fyrir sér og 

sínum, sbr. einnig 2. mgr. ákvæðisins um að sveitarfélög skuli koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur 

geti ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf. 
23 A. Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 17.  
24 Sjá MRYSÞ gr. 25, SEFMR gr. 11 og 27. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 14. gr. 

Alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum, 28. gr. Samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 4.1. gr. Félagssáttmála Evrópu o.fl.; Magdalena Sepúlveda o.fl. 

Human Rights Reference Handbook, bls. 268-270.  
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hefðbundnum, hversdagslegum samskiptum við aðra.25 Til þess að geta framfleytt sér með 

reisn og virðingu, sama hvaða aðstæður koma upp, verður félagslegt öryggisnet að vera til 

staðar. Nátengdur réttinum til viðunandi lífsafkomu er rétturinn til framfærslu en í alþjóðlegu 

samhengi er yfirleitt rætt um félagslegt öryggi (e. the right to social security) þegar um 

framfærslurétt er að ræða.26 

 Efnislega felst viðunandi lífsafkoma að lágmarki í því að tekjur skuli vera yfir 

fátæktarmörkum en samkvæmt skilgreiningu Alþjóðabankans skulu tekjur að minnsta kosti 

duga fyrir lágmarks næringu, öðrum grunnþörfum og umfram það fyrir kostnaði sem tekur mið 

af þátttöku í hversdagslífi hvers samfélags fyrir sig, sem er eðli málsins samkvæmt misjafnt 

milli landa.27 Forsenda þess að njóta viðunandi lífsafkomu eru því ýmis efnahagsleg réttindi, 

svo sem eignarréttur og réttur til vinnu.28 Með öðrum orðum þarf fólk að geta notið 

eignarréttinda og geta unnið fyrir sér og sínum, eigi það að geta séð um sig með viðunandi 

hætti.29 Þar sem þessi tvö atriði eru forsenda viðunandi lífsafkomu verður vikið stuttlega að 

inntaki þessara mannréttinda, réttar til vinnu og eignarréttar, í kafla. Rétturinn til félagslegs 

öryggis er ómissandi þegar einstaklingur á ekki nægar eignir eða hefur ekki færi á að afla sér 

fullnægjandi tekna með vinnu.  

 Umfjöllun þessarar ritgerðar snýr bæði að fjárframlagi einstaklinga til 

atvinnuleysistryggingakerfisins með tryggingagjaldi, sjá nánar kafla 3.3.3, og félagslegri 

aðstoð sveitarfélaga, sjá nánar kafla 3.7, sem byggir ekki á beinu fjárframlagi einstaklinga. Því 

er rétt að vekja athygli á aðgreiningu sem kann að vera gerð á skipulagi kerfa til verndar 

réttinum til félagslegs öryggis í alþjóðlegu samhengi. Þegar rætt er um félagslegt öryggi er 

gjarnan greint á milli þess hvernig fólki sé tryggður sá réttur. Annars vegar er það á grundvelli 

fjárframlaga einstaklinga sem tryggja þeim sem greiða þau ákveðin réttindi en nefndin um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir EFMR-nefndin) kallar slíkt 

„contributory or insurance-based schemes“ eða „social insurance“.30 Hins vegar er það svo að 

allt fólk eigi réttindi lendi það í ákveðinni aðstöðu, óháð því hvort það hafi greitt í tiltekinn 

sjóð, og kallar EFMR-nefndin slíkt „non-contributary schemes“ eða „universal schemes“.31 Þá 

 

25 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook, bls. 267.  
26 Martin Scheinin: „The rights to Social Security“, bls. 211. 
27 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook, bls. 267. 
28 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 30.  
29 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 18; Catarina Krause: „The right 

to property“, bls. 209. 
30 General Comment No. 19 4 (a) gr. 
31 Sama heimild, 4 (b) mgr. 
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hefur fræðimaðurinn Martin Scheinin skipt þessu upp í social welfare og social security32 þar 

sem hið fyrra á við um úrræði sem byggja t.d. á fjármögnun frá almennum skattgreiðendum 

meðan hið síðarnefnda myndi teljast svokölluð áunnin félagsleg réttindi og byggja á beinum 

fjárframlögum fólks.33 Í umfjöllun ritgerðarinnar um Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir 

MSE) verður lítillega vikið að þessari skiptingu en í ritgerðinni verður hugtakið félagslegt 

öryggi (e. social security) almennt notað í víðu samhengi, óháð því á hvaða grundvelli úrræðin 

eru byggð. Vegna inngöngu Íslands í EES var talið nauðsynlegt að gera greinarmun á bótum 

almannatrygginga og félagslegri aðstoð og voru gerðar viðeigandi lagabreytingar hér á landi til 

þess.34 Í dag gildir EES-reglugerð nr. 883/2004/EB og skv. 3. gr. reglugerðarinnar gildir hún 

um alla löggjöf varðandi nánar tilgreinda bótaflokka, óháð því hvort þeir tengist fjárframlagi 

einstaklinga, sbr. 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar. Því geta bætur sem koma beint úr ríkissjóði, 

eins og ellilífeyrir hérlendis, fallið undir reglugerðina.  

 

2.1.1 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi  

Alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var einróma 

samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 16. desember 1966,35 undirritaður fyrir 

Íslands hönd hinn 30. desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979.36 Með 1. mgr. 2. gr. 

samningsins skuldbinda ríki sem gerast aðili að samningnum sig til þess að koma þeim 

réttindum sem samningurinn kveður á um í framkvæmd eftir fremsta megni. Um leið kveður 

1. mgr. 1. gr. á um sjálfsákvörðunarrétt þjóða og frelsi þeirra til að fylgja efnahagslegri, 

félagslegri og menningarlegri þróun sinni. Orðalag ákvæðanna má skilja þannig að ríkjum er 

eftirlátið nokkurt svigrúm til mats á því hver geta þeirra til að koma réttindunum í framkvæmd 

„eftir fremsta megni“ sé og svo hver þróun efnahags-, félags- og menningarmála telst vera 

hverju sinni.37  

 

32 Martin Scheinin: „The rights to Social Security“, bls. 211-212. 
33 Taka má fram að til eru ýmiss hugtök yfir þennan greinarmun á skipulagi félagslegs öryggis. 
34 Alþt. 1993–94, A- deild, bls. 707.  
35 General Assembly, 21st session : 1496th plenary meeting, Friday, 16 December 1966, New York, bls. 6 
36 Stjórnartíðindi C nr. 10/1979. 
37 Bard-Anders Andreassen: „Article 22“, bls. 458 og 484-487; Má hér einnig minnast á grein Davíðs Oddsonar: 

„Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla.“ frá 2002 í Tímariti lögfræðinga, bls. 9-10: „Þetta eru þau 

réttindi, sem stundum eru skilgreind jákvæð í þeim skilningi, að þau kalla á, að ríkið grípi til ákveðinna og oft 

mjög kostnaðarsamra aðgerða til að fylgja þeim eftir. Inntak slíkra réttinda hlýtur hins vegar að stjórnast af 

efnahagslegum aðstæðum í þjóðfélaginu á hverjum tíma og þeim fjármunum, sem þá eru til ráðstöfunar. Og af 

þeim er aldrei nóg. Það eru og verða ær og kýr stjórnmálanna að forgangsraða fjárveitingum, að velja og hafna og 

ákveða, hvaða þjóðlífsþörfum er brýnast að mæta í það og það skiptið.“; Einnig Björg Thorarensen: „Beiting 

ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðasamningum“ frá 2001 í Tímariti 

lögfræðinga, bls. 78: „Um það hversu langt ríkið á að ganga til þess að tryggja borgurum sínum réttindi skapast 

hins vegar einatt álitaefni.“ 
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 Beinlínis er vikið að réttinum til viðunandi lífsafkomu í 1. mgr. 11. gr. SEFMR:  

Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers manns til viðunandi 

lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og 

húsnæðis og sífellt batnandi lífsskilyrða. Aðildarríkin munu gera viðeigandi ráðstafanir til 

þess að tryggja að þessum rétti verði framfylgt og viðurkenna að í þessum tilgangi sé 

alþjóðasamvinna, byggð á frjálsu samþykki, mjög mikilvæg.38 

Í 9. gr. SEFMR er svo kveðið á um að ríkin viðurkenni réttinn til félagslegs öryggis, þar á 

meðal til almannatrygginga. Þau réttindi sem samningurinn kveður á um, hvað í þeim felst og 

þar með skyldur ríkjanna til framkvæmda svo réttindin verði virk, hafa verið skýrð af EFMR-

nefndinni frá árinu 1989. Það álit EFMR-nefndarinnar sem snertir mest efni þessarar ritgerðar 

er almennt álit (e. general comment) nr. 19 (2008) um félagslegt öryggi sem rétt er að víkja 

nánar að.  

 Samkvæmt álitinu felur rétturinn til félagslegs öryggis í sér réttinn til að hafa aðgang að og 

viðhalda réttindum, fjárhagslegum eða í formi þjónustu, til verndar gegn skorti á tekjum eða 

tekjuleysi sökum veikinda, fötlunar, barneigna, vinnuslysa, atvinnuleysis, elli eða andláts 

fjölskyldumeðlims.39 Ríkjum ber að koma á kerfum sem tryggja félagsleg réttindi borgaranna 

í raun, og viðhalda þeim.40  

 EFMR-nefndin hefur kveðið á um nokkra grunnþætti sem verði ávallt að tryggja svo 

rétturinn til félagslegs öryggis sé virtur. Þessum grunnþáttum má skipta í fimm hluta. Í fyrsta 

lagi að til staðar þurfi að vera kerfi sem tryggir félagslegt öryggi fólks. Það kerfi þarf að hafa 

burði til að aðstoða þau sem þess þurfa, sama hvaða áhættu- og óvissuþættir dynja á 

samfélaginu og bera stjórnvöld ábyrgð á tilkomu kerfisins, stjórnun og eftirliti með því. Í öðru 

lagi þarf kerfið að gera ráð fyrir að veita fólki í sérstökum erfiðleikum ákveðna aðstoð; 

heilbrigðisþjónustu, sjúkratryggingar, ellilífeyri, barna- og fjölskyldubætur, vernd þungaðra 

kvenna og fæðingarorlof, aðstoð vegna atvinnuleysis, vinnuslysa og fötlunar og aðstoð handa 

ekkjum/ekklum og munaðarlausum börnum. Í þriðja lagi þurfa úrræðin að vera viðunandi, 

hvort sem þau eru í formi peninga eða þjónustu. Í fjórða lagi verður þjónustan að vera 

aðgengileg fyrir allt fólk, sérstaklega jaðarhópa. Ef skilyrði eða takmarkanir eru á aðgengi 

verða þær að vera sanngjarnar og raunhæfar, vönduð málsmeðferð verður þá að vera til staðar 

 

38 Ensk útgáfa: „The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard 

of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous 

improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this 

right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.“ 
39 General Comment No. 19, 2. gr. 
40 Sama heimild, 2. – 4. gr. 
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til að skera úr um hvort skilyrði séu uppfyllt og verður upplýsingagjöf að vera góð. Þá verður 

líkamlegt aðgengi að þjónustunni einnig að vera til staðar auk þess sem fjárhagur eða 

fjárhagslegar hindranir mega ekki takmarka aðgengi að þjónustunni. Í fimmta lagi er 

nauðsynlegt að gera ráð fyrir tengslum réttarins til félagslegs öryggis við önnur réttindi.41 

Seinni þrír þættirnir; hvort úrræði séu viðunandi, hvort málsmeðferð sé til staðar til að skera úr 

um hvort skilyrði séu uppfyllt og tengsl við önnur réttindi, tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar 

sérstaklega, eins og mun koma fram í kafla 3.1.3, 3.6 og 3.7.2. 

 Fyrir efni þessarar ritgerðar skiptir aðstoðin sem EFMR-nefndin minnist á vegna 

atvinnuleysis sérstöku máli. Nefndin segir:  

The social security system should also cover other workers, including part-time workers, 

casual workers, seasonal workers, and the self employed, and those working in atypical 

forms of work in the informal economy.42 

EFMR-nefndin leggur sérstaka áherslu á að jákvæð skylda hvíli á ríkjum til að tryggja 

félagslegt öryggi þeirra sem njóta ekki nægilegrar verndar, þ.á.m. hlutastarfsfólks. Nokkuð 

nákvæm fyrirmæli eru gefin af nefndinni og segir í 3. kafla álitsins: 

Where social security schemes for such workers are based on occupational activity, 

they should be adapted so that they enjoy conditions equivalent to those of comparable 

full-time workers. Except in the case of employment injury, these conditions could be 

determined in proportion to hours of work, contributions or earnings, or through other 

appropriate methods. Where such occupation-based schemes do not provide adequate 

coverage to these workers, a State party will need to adopt complementary 

measures.43 

Því ætti að miða við að hlutastarfsfólk njóti eins sambærilegrar stöðu og fólk í fullri vinnu og 

hægt er þegar atvinnuleysiskerfin byggja á virkni vinnuaflsins. Þá er EFMR-nefndin 

afdráttarlaus um að réttur atvinnulausra ætti að miðast við hlutfall unninna stunda, 

vinnuframlags eða tekna eða vera ákveðinn með öðrum viðeigandi aðferðum.44 Þar að auki 

segir nefndin að ríki ættu að bæta stöðuna ef sú aðferð veitir fólki ekki fullnægjandi vernd. 

Nefndin segir að það sé ólíklegt að kerfi sem byggja á fjárframlögum einstaklinga muni veita 

öllum fullnægjandi vernd og því sé nauðsynlegt fyrir ríki að setja á almenn kerfi sem ná til allra 

óháð framlögum einstaklinga.45 

 

41 Sama heimild, 11. – 24. gr. 
42 Sama heimild, 16. gr., [leturbreyting höfundar]; Í þessu samhengi verður áhugavert að skoða að hvaða leyti 

námsfólk geti talist til þessara sérstöku hópa vinnuaflsins, en vikið verður að samsetningu námsfólks hérlendis í 

4. kafla ritgerðarinnar. 
43 [leturbreyting höfundar]. 
44 Slíkt kerfi er við lýði hérlendis, sjá ákvæði um ávinnslutímabil, sbr. 15. og 19. gr. atvl.  
45 General Comment No. 19, 4 (b) gr. 
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 Í kafla III. B. í álitinu er fjallað um þrjár skyldur sem ríki þurfi að uppfylla til að rétturinn 

til félagslegs öryggis verði að veruleika; skylduna til að virða, skylduna til að vernda og 

skylduna til að uppfylla. Þessi þrígreining á skyldum ríkja einskorðast ekki við réttinn til 

félagslegs öryggis heldur á almennt við um EFMR.46 Inntak skyldnanna er heimfært upp á þau 

réttindi sem eru undir hverju sinni. Skyldan til að virða felur almennt í sér bann við mismunun, 

rétt borgaranna til aðildar að félögum og samtökum, rétt fólks til að hafa áhrif, t.d. á 

lagasetningu og stefnumótun, og rétt fólks til að njóta þeirra réttinda sem það hefur án 

afskipta.47 Þegar kemur að félagslegu öryggi leggur EFMR-nefndin áherslu á að ríki skuli ekki 

ganga á rétt borgaranna eða hafa afskipti sem takmarka jafnan aðgang fólks að réttinum.48 Með 

skyldunni til að vernda er almennt átt við að ríki þurfi að koma í veg fyrir að ríkið, stofnanir 

þess eða þriðji aðili brjóti á rétti fólks og að nauðsynlegt sé að fólk hafi aðgang að 

réttarúrræðum.49 EFMR-nefndin segir um skylduna til að vernda að ríki skuli vernda fólk frá 

því að þriðji aðili komi í veg fyrir að fólk geti notið EFMR.50 Þá á þriðji aðili ekki að geta 

hindrað jafnan aðgang að félagslegu öryggi og bera ríki ábyrgð á að setja viðunandi regluverk 

sem tryggir það.51 Með skyldunni til að uppfylla er almennt átt við að það hvíli jákvæðar 

skyldur á ríkjum til að grípa til aðgerða ef fólk nýtur ekki réttarins til fulls.52 EFMR-nefndin 

segir um það að ríki skuli gæta þess að nauðsynlegar ráðstafanir séu til staðar, þ.á.m. 

almannatryggingakerfi, til þess að tryggja að rétturinn til félagslegs öryggis verði að 

veruleika.53 Um skylduna til að uppfylla segir nefndin enn fremur: 

It is important that social security schemes cover disadvantaged and marginalized groups, 

even where there is limited capacity to finance social security, either from tax revenues 

and/or contributions from beneficiaries. Low-cost and alternative schemes could be 

developed to cover immediately those without access to social security, although the aim 

should be to integrate them into regular social security schemes. Policies and a 

legislative framework could be adopted for the progressive inclusion of those in the 

informal economy or who are otherwise excluded from access to social security.54 

 

46 Report on the right to adequate food as a human right submitted by Mr. Asbjörn Eide, Special Rapporteur, 

ECOSOC E/CN.4/Sub.2/1987/23, 7 July 1987; Economic, Social and Cultural Rights – Handbook for National 

Human Rights Institutions, bls. 15-22. 
47 Economic, Social and Cultural Rights – Handbook for National Human Rights Institutions, bls. 15. 
48 General Comment No. 19, 44. gr. 
49 Economic, Social and Cultural Rights – Handbook for National Human Rights Institutions, bls. 17. 
50 General Comment No. 19, 45. gr. 
51 Sama heimild, 46. gr. 
52 Economic, Social and Cultural Rights – Handbook for National Human Rights Institutions, bls. 18. 
53 General Comment No. 19, 43. – 47. gr. 
54 Sama heimild 51. gr. Eins og kafli 3.7.2 mun sýna, má segja að námsfólk sé undanskilið (e. excluded) rétti 

almannatryggingakerfisins í skilningi 51. gr. [leturbreyting höfundar]. 
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Samkvæmt textanum er ótvírætt að ríkjum ber að vinna að því að veita þeim sem falla utan 

kerfa vernd.  

 

2.1.2 Félagsmálasáttmáli Evrópu  

Félagsmálasáttmáli Evrópu (hér eftir FSE) (e. European Social Charter) er sáttmáli á vegum 

Evrópuráðsins. Fullgilding hans er ekki skylda fyrir aðildarríki Evrópuráðsins, ólíkt MSE. FSE 

var fullgiltur hér á landi 14. maí 1975, aðeins fjórum árum áður en SEFMR var fullgiltur.55 

Hægt er að beina kvörtunum vegna brota á sáttmálanum til Evrópunefndarinnar um félagsleg 

réttindi (e. European Committee of Social Rights) en eftirlitshlutverk hennar hefur þó verið 

talið falla í skugga eftirlitskerfis Evrópuráðsins sem Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir 

MDE) tryggir þegar kemur að MSE.56 FSE kveður á um margvísleg EFMR í meiri smáatriðum 

en SEFMR.  

 Í 12. gr. sáttmálans er vísað til réttar fólks til félagslegs öryggis og samþykktar 

Alþjóðavinnumálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (hér eftir ILO) (e. International Labour 

Organization) nr. 102, sem verður nánar vikið að í næsta kafla. Með 1. mgr. 12. gr. FSE er 

skylda ríkja til að koma á eða viðhalda almannatryggingakerfi staðfest og með 3. tl. ákvæðisins 

er kveðið á um að smátt og smátt beri að hefja almannatryggingar á hærra stig.57 Í 1. mgr. 1. 

gr. FSE er svo kveðið á um réttinn til vinnu og með hvaða hætti ríki eru skuldbundin til að 

tryggja hann, en ekki er beinlínis vísað til atvinnuleysisbóta í því samhengi. 

 Í 13. og 14. gr. FSE er kveðið á um rétt sérhvers einstaklings sem ekki getur séð fyrir sér 

sjálfur til félagslegrar aðstoðar og rétt alls fólks til að njóta félagslegrar velferðarþjónustu. Í 1. 

og 2. tl. 13. gr. segir að ríki skuldbindi sig til: 

1. að tryggja, að sérhverjum manni, sem hefir ónóg fjárráð og sem ekki getur aflað sér 

þeirra af eigin rammleik eða annars staðar frá, og þá sérstaklega með greiðslum samkvæmt 

tryggingakerfi[,] verði veitt næg aðstoð[,] og ef um veikindi er að ræða, sú umönnun, sem 

nauðsynleg er vegna ástands hans,  

2. að tryggja það, að fólk, sem slíkrar aðstoðar nýtur, [bíði] ekki fyrir þá ástæðu hnekki í 

sambandi við stjórnmálaleg eða félagsleg réttindi sín58 

 

55 Stjórnartíðindi C nr. 3/1976. 
56 Philip Alston: „ Strengths and Weaknesses of the ESC´s Supervisory System“, bls. 46 –47. 
57 Verður áhugavert að sjá hvort og hvernig kaflar 3.2.1 um þróun réttinda námsfólks innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins og 4.1.1 um samanburð á samsetningu hóps námsfólks við réttindi þeirra á 

hverjum tíma varpar ljósi á það hvort 3. mgr. 12. gr. FSE hafi verið í hávegum höfð hér á landi. 
58 Ensk útgáfa: „to ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to secure such 

resources either by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under a social security scheme, 

be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition (…) to ensure that 

persons receiving such assistance shall not, for that reason, suffer from a diminution of their political or social 

rights.“ 
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Í 1. tl. er kveðið á um næga aðstoð (e. adequate assistance). Hvað í henni felst er þó ekki skýrt 

nánar. Þeir einstaklingar sem ekki geta tekið þátt í uppbyggingu almannatryggingakerfis eiga 

engu að síður rétt á fullnægjandi aðstoð. Þá tryggir 2. tl. að ekki megi takmarka önnur réttindi 

fólks sem FSE ber að tryggja. Þau réttindi sem kunna að skipta máli fyrir viðfangsefni 

ritgerðarinnar eru t.d. að finna í 1. tl. 10. gr. FSE um rétt til starfsþjálfunar og skyldu ríkja til 

að veita aðstöðu til tækni- og háskólamenntunar.  

 

2.1.3 Alþjóðavinnumálastofnun Sameinuðu þjóðanna  

Árið 1945 var aðild Íslands að ILO samþykkt.59 Eitt grundvallarskjalið sem skilgreinir þær 

félagslegu aðstæður og bætur sem einstaklingar eiga rétt á frá ríkinu til að tryggja framfærslu 

er samþykkt ILO um lágmarks félagslegt öryggi nr. 102.60 Í IV. kafla samþykktarinnar er fjallað 

um atvinnuleysisbætur.  

 Í aðfaraorðum samþykktar nr. 168 um atvinnuuppbyggingu og vernd gegn atvinnuleysi frá 

1988 kemur fram að þeir staðlar sem samþykkt nr. 102 kveður á um:  

mæla fyrir um tryggingarvernd sem þegar hefur náðst með flestum núgildandi bótakerfum 

í iðnríkjunum, en hærri staðlar hafa ekki [fylgt] í kjölfarið, ólíkt því sem segja má um staðla 

í öðrum bótakerfum, og viðkomandi staðlar geta enn orðið markmið þróunarþjóða, sem 

hafa aðstöðu til að koma á fót kerfi atvinnuleysisbóta61 

Samkvæmt 1. tl. 11. gr. samþykktar nr. 168 skulu nemar njóta verndar samþykktarinnar. 

Gildissvið samþykktarinnar nær til tilvika þegar einstaklingar verða fyrir tekjutapi þar sem þeir 

geta ekki fengið vinnu við hæfi, sbr. 10. gr. og 2. tl. 21. gr. samþykktarinnar. Þá felur 

samþykktin í sér að hlutastarfsfólk skal njóta verndar almannatryggingakerfisins sbr. 1. tl. 25. 

gr. Ísland hefur þó ekki fullgilt samþykktina. 

 Sérstök samþykkt frá 1994 um þá sem vinna hlutastörf, nr. 175, kveður á um að lögbundin 

atvinnutengd almannatryggingakerfi skuli aðlöguð þannig að hlutastarfsmenn njóti sömu 

starfskjara og starfsmenn í fullu starfi.62 Í aðfaraorðum samþykktarinnar er mikilvægi 

hlutastarfa fyrir efnahagslífið viðurkennt.63 Ísland hefur heldur ekki fullgilt þá samþykkt. 

Samþykkt nr. 157 um stofnun alþjóðlegs kerfis til viðhalds tryggingarréttindum frá 1982 varpar 

 

59 (Records of the) General Conference, first session, held at UNESCO House, Paris, bls. 31. 
60 Social Security (Minimum Standards) Convention of 1952 (no. 102). 
61 Ensk útgáfa: „(…) lay down a level of protection that has now been surpassed by most of the existing 

compensation schemes in the industrialised countries and, unlike standards concerning other benefits, have not 

been followed by higher standards, but that the standards in question can still constitute a target for developing 

countries that are in a position to set up an unemployment compensation scheme“ 
62 6. gr. 21. gr. samþykktar ILO nr. 175 um hlutastörf. 
63 Í 4. kafla verður varpað ljósi á hvaða störf námsfólk vinnur hérlendis. 
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ljósi á mikilvægi þess að einstaklingar missi ekki áunnin réttindi sín. Samþykktin fjallar um 

viðhald réttinda milli landa en Ísland hefur heldur ekki fullgilt hana. 

 Fjölmargar samþykktir ILO, til viðbótar við þær sem hér hefur verið minnst á, hafa að 

geyma ítarleg efnisleg réttindi sem eru til þess fallin að tryggja félagslegt öryggi. Samþykktir 

nr. 157, 168 og 175 gætu allar haft áhrif á lágmarksréttindi vinnandi fólks, viðhald réttinda, 

nema og réttindi hlutastarfsfólks. Þær hafa þó ekki gildi hérlendis sem réttarheimildir þar sem 

Ísland hefur ekki fullgilt þær. Samþykkt nr. 102 er mikilvæg, en leiða má af samþykkt nr. 168 

að efnislegt innihald samþykktar nr. 102 sé a.m.k. að hluta til komið til ára sinna. 

 

2.2 Tengsl við réttinn til vinnu og eignarréttindi 

Rétturinn til vinnu og réttindi vinnandi fólks eru hvor tveggja hluti af kjarna EFMR en einnig 

hluti af grunnmannréttindum.64 Í 23. gr. MRYSÞ er kveðið á um rétt til verndar gegn 

atvinnuleysi. Sambærileg ákvæði til verndar gegn atvinnuleysi hafa ekki komið fram í bindandi 

alþjóðasamningum heldur hafa frekar birst óbeint með skyldum ríkja til að tryggja frjálsa, 

stöðuga atvinnu fyrir fólk og er ætlað að gera ríkjum skylt að taka virk skref til þess að stuðla 

að getu og frelsi fólks til atvinnu.65 Ríki ættu að halda úti kerfi sem aðstoðar fólk við atvinnuleit 

og býður upp á þjálfun. Þar af leiðandi er rétturinn til vinnu tengdur réttinum til menntunar sem 

vikið verður að í kafla 2.3.66 Vernd borgaranna gegn atvinnuleysi hefur aukist hvað mest í formi 

atvinnuleysistrygginga og aðstoðar almannatryggingakerfa.67 Rétturinn til félagslegs öryggis 

verður því hluti af afleiddum vinnutengdum réttindum.68 Atvinnuleysistryggingakerfi eru 

þannig hluti þess félagslega öryggis sem rétturinn til atvinnu skapar og eru slík kerfi þáttur í 

því að tryggja framfærslu fólks.  

 Lagalegur grundvöllur þeirra kerfa sem ríkjum er skylt að setja á stofn, svo sem 

atvinnutryggingakerfa, til að tryggja félagslegt öryggi getur verið margs konar, frá því að 

byggja á einkaréttarlegum samningum til þess að byggja á fjármögnun frá almennum 

skattgreiðendum.69 Catarina Krause hefur sagt að tengsl réttarins til félagslegs öryggis við 

eignarrétt birtist helst í skipulagi þeirra kerfa sem tryggja eiga félagslegt öryggi. Hún bendir á 

 

64 Krzysztof Drzewicki: „The Right to Work and Rights in Work“, bls. 223. 
65 Sama heimild, bls. 238. 
66 Kent Kallström & Asbjørn Eide: „Article 23“, bls. 506. 
67 Til dæmis fyrir tilstilli samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 44 sem vikið verður að í kafla 2.3.3. 
68 Krzysztof Drzewicki: „The Right to Work and Rights in Work“, bls. 227. 
69 Martin Scheinin: „The rights to Social Security“, bls. 211–212: Vísast til kafla 2.1. varðandi greinarmuninn á 

svokölluðum social welfare og social security en líkt og fyrr segir verður notast við félagslegt öryggi (e. social 

security) í víðu samhengi svo það nái til úrræðanna sama á hvaða grundvelli þau byggja.  
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að rétturinn til félagslegs öryggis í formi bótagreiðslna geti talist eign en til að skera úr um 

hvort svo sé skipti m.a. máli hvernig úrræðið er fjármagnað og einnig hvort viðkomandi hefur 

átt þess kost að sækja rétt sinn fyrir dómstólum.70 Fjármögnun kerfisins virðist þó skipta sífellt 

minna máli hjá MDE en nánar verður vikið að þessum tengslum eignaréttinda og vernd réttinda 

innan almannatryggingakerfisins í kafla 2.2.1.  

 Þá má víkja stuttlega að áhrifum aðildar Íslands að Evrópska Efnahagssvæðinu (hér eftir 

EES). 3. mgr. 3. gr. sáttmálans um Evrópusambandið og 26. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins kveða á um innri markað Evrópusambandsins (hér eftir ESB). Með EES-

samningnum eru reglur innri markaðar ESB færðar út til EES og gilda þær reglur um allt 

Evrópska efnahagssvæðið. Með inngöngu Íslands í EES varð okkur því skylt að virða fjórfrelsi 

innri markaðarins sem felur í sér frjálst vöruflæði, frjálsa för launþega, frjálsa 

þjónustustarfsemi og frjálsa fjármagnsflutninga. Samkvæmt lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið skal tryggja launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og námsmönnum 

bætur á sviði almannatrygginga og taka tillit til tímabila sem viðkomandi hefur starfað og unnið 

sér inn réttindi á yfirráðasvæðum annarra samningsríkja. Sérstaklega ber að nefna 29. gr. laga 

nr. 2/1993 um að taka skuli tillit til og reikna með í útreikningi bóta á sviði almannatrygginga, 

þau tímabil sem viðkomandi hefur starfað og unnið sér inn réttindi á yfirráðsvæði annarra 

samningsaðila. Þá tók áðurnefnd EES-reglugerð nr. 883/2004/EB um samræmingu 

almannatryggingakerfa gildi hérlendis þann 1. júní 2012 með ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 

76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn. Ríki á EES-svæðinu ber sameiginleg 

skylda til að tryggja framfærslu atvinnulausra í samræmi við áunninn rétt þeirra, sbr. 13 tl. 

aðfaraorða reglugerðarinnar. Segja má að það styðji tengsl eignarréttinda og félagslegs öryggis 

en rétt er að halda því til haga að undir reglugerðina falla einnig bótaflokkar og réttindi sem 

eru ekki fjármögnuð með beinum framlögum einstaklinga. 

 

2.2.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

MDE hefur kveðið á um að bætur úr almannatryggingakerfi, sem byggja á því að einstaklingar 

leggi til greiðslur í kerfið, geti fallið undir gildissvið 1. gr. 1. viðauka MSE um eignarréttindi.71 

 

70 Catarina Krause: „The Right to property“, bls. 204.  
71 Mannréttindanefnd Evrópu: Müller gegn Austurríki 5849/72, 16. desember 1974, (1975) 3 DR 25 sem varðaði 

rétt til lífeyris en Müller hafði unnið í Austurríki í 37 ár og greitt í austurríska eftirlauna kerfið þar til 1963 sem 

dugði þó ekki til að veita honum rétt á fullum eftirlaunum. Eftir 1963 vann hann sem lásasmiður í Liechtenstein 

þó hann byggji enn í Austurríki og borgaði sjálfviljugur áfram í almannatryggingasjóðinn í Austurríki til að tryggja 

sér rétt á fullum ellilífeyri en á þeim tíma var engin samningur milli Austurríkis og Liechtenstein um 
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Efnahagsleg og félagsleg réttindi hafa undanfarið í auknum mæli verið undirliggjandi í málum 

sem koma til kasta MDE og hefur dómstóllinn nálgast efnið á sífellt breiðari grunni.72 

Áhrifamikill dómur í því samhengi var MDE, Stec o.fl. gegn Bretlandi, 12. apríl 2006 

(65731/01 og 65900/01) en í ákvörðun Grand Chamber frá 6. júlí 2005 um hvort taka ætti málið 

fyrir sagði dómstóllinn: 

„Given the variety of funding methods, and the interlocking nature of benefits under most 

welfare systems, it appears increasingly artificial to hold that only benefits financed by 

contributions to a specific fund fall within the scope of Article 1 of Protocol No. 1. 

Moreover, to exclude benefits paid for out of general taxation would be to disregard the 

fact that many claimants under this latter type of system also contribute to its financing, 

through the payment of tax. (...) The mere fact that an interpretation of the Convention 

may extend into the sphere of social and economic rights should not be a decisive 

factor against such an interpretation; there is no watertight division separating that 

sphere from the field covered by the Convention (see Airey v. Ireland, judgment of 9 

October 1979, Series A no. 32, pp. 14-15, § 26).“73 

Í máli Stec var um að ræða bætur sem voru fjármagnaðar með skattgreiðslum. Með 

ákvörðuninni skar MDE úr um að túlkun á 1. gr. 1. samningsviðaukans um það hvernig 

eignarréttindi verða til í almannatryggingakerfum er ekki einungis bundin við beint fjárframlag 

einstaklinga í tiltekna sjóði. Dómurinn komst einnig að því að þó MSE leggi ekki skyldur á ríki 

til að koma upp almannatryggingakerfi, verður slíkt að vera gert í samræmi við 14. gr. MSE 

um jafnræði, sama hvort kerfið byggi á framlögum í tiltekna sjóði eða almennri skattlagningu.74 

 Í bókinni The European Convention on Human Rights and Social Security Law vekur Mel 

Cousins á því sérstaka athygli að ákvæði 1. gr. 1 viðauka samningsins býr ekki til réttinn til að 

eignast eða öðlast eign (e. aquire possessions).75 Það leiði til þess að MSE leggi ekki skyldur á 

 

almannatryggingar eða félagslegt öryggi. Árið 1969, ári áður en hann fór á eftirlaun, gerðu Austurríki og 

Liechtenstein með sér samkomulag sem útilokaði tryggingartímabil valkvæðra trygginga í öðru landinu ef 

viðkomandi hafði verið að greiða skyldutryggingu á sama tíma í hinu landinu. Þar með taldi ekki tímabilið sem 

Müller hafði verið að greiða sjálfviljugur í Austurríska sjóðinn. Nefndin taldi að framlög í sjóði til tryggingar 

félagslegs öryggis geti fallið undir 1. gr. 1 viðauka MSE; De Kleine Staarman, gegn Hollandi, 10503/83, 16. maí 

1985, (1985) 42 DR 162 þar sem kvartað var yfir því að við hjúskap misstu konur örorkubætur og að 14. gr. með 

1. gr. 1. viðauka samningsins væri þar með brotinn en nefndin komst að því að um almennan sjóð væri að ræða, 

þar sem engin tenging væri milli fjárframlaga í sjóðinn og bóta úr honum og því gæti ekki verið um eign að ræða 

í skilningi sáttmálans.; Ingrid Leijten: Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, 

bls. 55-56.; Helgi Áss Grétarsson: „Um eignarhugtak eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu og 

réttindi í velferðarkerfum.“, bls. 90.   
72 Í bók sinni The European Convention on Human Rights and Social Security Law, bls. xxiii.veitir Mel Cousins 

því athygli að EFMR-réttindi eru sérstaklega undir í málum sem byggja á 6. gr. sáttmálans um réttláta málsmeðferð 

og 1. gr. 1. viðauka sáttmálans.  
73 [leturbreyting höfundar]. Ákv. MDE, Stec o.fl. gegn Bretlandi, 6. júlí 2005 (65731/01 og 65900/01), 50 og 51. 

mgr. 
74 MDE, Stec o.fl. gegn Bretlandi, 12. apríl 2006 (65731/01 og 65900/01), 53. mgr.  
75 Sjá einnig Guðrúnu Gauksdóttur: „Friðhelgi eignaréttar“, bls. 480; Einnig Helgi Áss Grétarsson: „Um 

eignarhugtak eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu og réttindi í velferðarkerfum.“, bls. 95. 
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ríki til lagasetningar eða til að koma á fót almannatryggingakerfum, líkt og MDE sagði í máli 

Stec. Veltir Cousins upp því álitamáli hver staða einstaklings kunni að vera sem eigi engan rétt 

til aðstoðar eða bóta þar sem landslög skortir og leitar einmitt þess vegna til MDE.76 Með 

öðrum orðum ef einstaklingur telur að með því að hann eigi ekkert tilkall samkvæmt 

landslögum til bóta eða félagslegrar aðstoðar vegna tiltekinna aðstæðna eða atvika sé brotið 

gegn rétti hans til að njóta eignarréttinda. Guðrún Gauksdóttir hefur sagt að hagsmunir eða 

vænting sem ekki eigi stoð í landsrétti eða byggist ekki á lagalegum grundvelli heima fyrir 

„myndu tæpast teljast eign“ í skilningi 1. gr. 1. viðauka MSE.77 Hún bendir á dómaframkvæmd 

sem rennir stoðum undir þá ályktun en einnig dóma sem benda til hins gagnstæða þar sem 

MDE hafi teygt eignarhugtakið lengra.78 Cousins veltir því upp að í þessum aðstæðum myndi 

skipta máli að til þess að MDE taki fyrir kröfu sem byggir á 1. gr. 1. viðauka MSE þurfi 

kvartandi að hafa nægilega hagsmuni (e. sufficient interest) af eigninni sem um ræðir.79 

Dómaframkvæmd MDE hefur þó ekki verið talin skýr þegar kemur að því hvað teljist nægilega 

miklir hagsmunir til þess að þeir teljist njóta verndar eignarréttinda.80  

 Réttur einstaklings til aðstoðar var útilokaður samkvæmt landslögum í MDE, Gaygusuz 

gegn Austurríki, 16. september 1996 (17371/90) og reyndi þá að ákveðnu leyti á hve miklir 

hagsmunir G voru. G taldi sig eiga rétt til neyðaraðstoðar sem var fjármögnuð af 

skattgreiðendum. Réttur til aðstoðarinnar fór m.a. eftir því hvort viðkomandi hefði greitt í 

atvinnuleysissjóð, þó bætur neyðaraðstoðarinnar væru ekki greiddar úr þeim sjóði, og hafði G 

greitt í atvinnuleysissjóðinn.81 Austurríska ríkið hafði hins vegar neitað G um aðstoðina á 

 

76 Mel Cousins: The European Convention on Human Rights and Social Security Law, bls. 23. 
77 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignaréttar“, bls. 479. 
78 Dómar sem Guðrún bendir á ályktun sinni til stuðnings: MDE, Iatridis gegn Grikklandi, 25. mars 1990 

(31107/96), MDE Parrillo gegn Ítalíu, 27. ágúst 2015 (46470/11) þar sem MDE taldi ekki hægt að telja fósturvísi 

eign og minnti m.a. á hagfræðilegt og fjárhagslegt gildi eigna, sbr. 215. mgr., MDE. Dómar sem vísa aftur á móti 

til rýmri túlkunar samkvæmt Jörgen Aall Rettsstat og Menneskerettigheter: En Innforing I Vernet Om Individets 

Sivile Og Politiske Rettigheter Etter Den Norske Forfatning og etter den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjon, 2015 bls 322: MDE, Depalle gegn Frakklandi, 29. mars 2010 (34044/02), MDE 

Tre Traktorer Akitiebolag gegn Svíþjóð 7. júlí 1989 (10873/84) þar sem áfengisleyfi var talið eign, MDE, Brosset- 

Triboulet o.fl. gegn Frakklandi 29. mars 2010 (34078/02) þar sem hús hafði verið bygt á landi í eigu ríkisins en 

einstaklingar sem byggðu húsið höfðu lögmætar væntingar til þess að njóta friðsamlegs aðgangs að húsinu og félli 

undir 1. gr. 1 viðauka, MDE Anheuser-Busch gegn Portúgal 11. janúar 2007 (73049/01).  
79 Helgi Áss Grétarsson: „Um eignarhugtak eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu og réttindi í 

velferðarkerfum.“, bls. 90-91 þar sem hann fjallar um „virk eignaréttindi“ en þá umfjöllun má skilja eins og 

„sufficient interest“ í umfjöllun Cousins; Sjá einnig Ingrid Leijten: „Social Security as a Human Rights Issue in 

Europe – Ramaer and Van Willigen and the Development of Property Protection and Non-Discrimination under 

the ECHR“, bls. 189-197, sérstaklega bls. 194, þar sem Ingrid Leijten færir fyrir því rök að MDE túlki 

eignahugtakið mjög rúmt. 
80 Mel Cousins: The European Convention on Human Rights and Social Security Law, bls. 23-26; Ingrid Leijten: 

„Social Security as a Human rights Issue in Europe – Ramaer and Van Willigen and the Develpopment of Property 

Protection and Non-Discrimination under ECHR“ bls. 193. 
81 MDE, Gaygusuz gegn Austurríki, 16. september 1996 (17371/90), 20.–21. mgr. og 39.–40. mgr.  
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grundvelli lögbundinnar takmörkunar á rétti fólks til aðstoðarinnar vegna þjóðernis en G var 

fæddur í Tyrklandi en hafði búið og unnið í Austurríki frá 1973 til 1987. Dómstóllinn komst 

einróma að þeirri niðurstöðu að sú neitun bryti gegn 14. gr. og 1. gr. 1. viðauka MSE. Dómurinn 

taldi enn fremur að höfnun ríkisins byggði eingöngu á þjóðerni hans. Þá sagði í dóminum:  

The Court notes in the first place that Mr Gaygusuz was legally resident in Austria and 

worked there at certain times (see paragraph 10 above), paying contributions to the 

unemployment insurance fund in the same capacity and on the same basis as Austrian 

nationals.82 

Dómurinn tók þannig fram að G uppfyllti almenn skilyrði laganna og sérstaklega að hann hefði 

lagt fram fjármagn til atvinnuleysissjóðs með sama hætti og aðrir.83  

 Í þessum kafla hefur tvennu verið veitt sérstök athygli. Gildi fjárframlaga í sjóði annars 

vegar og hins vegar útilokun frá bótum og aðstoð að landslögum. Bæði atriðin eiga við um 

námsfólk hérlendis að ákveðnu leyti. Eins og gerð verður grein fyrir í kafla 3.4 missti námsfólk 

þau réttindi sem það hafði innan atvinnuleysistryggingakerfisins með bl. nr. 134/2009. 84 

Námsfólk á því ekki rétt til bóta en lög eru til staðar sem kveða á um réttarstöðuna. Námsfólk 

er engu að síður áfram virkt á vinnumarkaði, eins og skoðað verður í 4. kafla, og rennur 

atvinnutryggingagjald af launum þess enn þá til kerfisins. Með öðrum orðum er þá um að ræða 

hóp sem hefur ekki aðgang að bótum samkvæmt landslögum, en um leið er skylt samkvæmt 

landslögum að greiðslur af launum þeirra renni í sameiginlegan sjóð sem stendur undir 

umræddum bótagreiðslum. Þó ekki gefist rými í ritgerðinni til þess að kafa dýpra í svið MDE 

þegar kemur að vernd EFMR, sem segja má að sé í mótun í auknum mæli um þessar mundir, 

 

82 MDE, Gaygusuz gegn Austurríki, 16. september 1996 (17371/90), 46. mgr. [leturbreyting höfundar] 
83 Höfundur veltir hér upp hvort það yrði álitið heimilt að þjóðfélagsstaða að öðru leyti, svo sem staða fólks sem 

námsfólk, komi í veg fyrir rétt þess til að njóta greiðslna úr sjóði sem það hefði greitt í.; Einnig má velta upp 

ályktun Helga Áss Grétarssonar úr greininni „Um eignarhugtak eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu 

og réttindi í velferðarkerfum.“ í Úlfljóti 2018, bls. 118 en þar segir að ef mögulegum rétthöfum er skylt að greiða 

í velferðarkerfi aukast líkur á að viðkomandi öðlist væntingar til að fá greitt út úr kerfinu, svo fremi sem 

viðkomandi uppfylli öll lagaskilyrði.  
84 Dómaframkvæmd MDE hefur gefið tilefni til að ætla að í málum þar sem lagaskilyrðum fyrir töku bóta hefur 

verið breytt verði ekki talið að um skerðingu á eignaréttindum sé að ræða; Sjá t.d. MDE Rasmussen gegn Póllandi 

28. apríl 2009 (38886/05), MDE Antoni Lewandowski gegn Póllandi 2. október 2012 (38459/03), og MDE 

Maurice gegn Frakklandi 6. október 2005 (11810/03). Hins vegar kunna aðstæður að vera með þeim hætti að þrátt 

fyrir ný lagaskilyrði, geti lögmætar væntingar engu að síður verið til staðar; T.d. MDE, Klein gegn Austurríki, 3. 

mars 2011 (57028/00) þar sem dómurinn taldi að einstaklingur hafði lögmæta væntingu til greiðslu lífeyris þrátt 

fyrir að hafa ekki uppfyllt lögmælt skilyrði, enda hefðu framlög í sjóðinn verið skyldubundin en auk þess byggst 

á skyldubundinni aðild. Einnig MDE, Béláné Nagi gegn Ungverjalandi, 13. desember 2016 (52080/13) þar sem 

deild og yfirdeild klofnuðu í afstöðu sinni um hvort viðbótarskilyrði í lögum, sem gerðu það að verkum að kærandi 

fullnægði ekki lengur skilyrðum laganna, hefði brotið gegn 1. gr. 1. viðauka MSE. Meirihlutinn komst að því að 

kærandi hefði í raun lögmætar væntingar á grundvelli upphaflegu ákvörðunarinnar um að hún ætti rétt á 

örorkubótum og nyti rétturinn verndar 1. gr. 1. viðauka MSE. 
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verður vikið stuttlega að áhrifum MSE og MDE á framfærslu fólks síðar í ritgerðinni, t.d. í 

köflum 3.1.3 um dómhæfi og 3.3.3 um tryggingagjald. 

 

2.3 Réttur til menntunar samkvæmt alþjóðasamningum 

Menntun er álitin nauðsynlegur þáttur í að tryggja mannréttindi með sem bestu móti. Réttur til 

menntunar er bæði mannréttindi í sjálfu sér, og nauðsynleg leið til þess að njóta annarra 

mannréttinda.85 Menntun er forsenda þess að hafa aðgang að fjölda efnahagslegra og 

félagslegra réttinda, svo sem réttinum til að velja sér vinnu, réttinum til að njóta tækniframfara 

o.s.frv.86 Þá ber að geta þess að ekki er síður nauðsynlegt að geta menntað sig svo að BSR, eins 

og kosningaréttar og aðgengis að upplýsingum, verði notið.  

 Í 26. gr. MRYSÞ er að finna ákvæði sem ætlað er að tryggja réttinn til menntunar. Þar segir:  

Allir hafa rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á grunnskóla- og 

undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera skylda. Starfsmenntun og sérmenntun 

skal standa öllum til boða og háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli.87 

Háskólamenntun og annars konar sérmenntun skal því vera aðgengileg. 1. ml. ákvæðisins 

kveður á um að allir, ungir sem aldnir, eigi rétt til menntunar og ber að túlka hugtakið menntun 

rúmt.88 Af 3. ml. ákvæðisins má skilja að hæfnisgrundvöllur (e. merit), sem ber að túlka sem 

getuna til að meðtaka menntunina, getur takmarkað aðgang einstaklings að menntun.89 Fólk á 

því ekki ótakmarkaðan rétt á aðgengi að hvers konar háskólamenntun, heldur menntun sem er 

við hæfi. Fjöldi alþjóðasamninga fjallar um réttinn til menntunar.90 Staða háskólamenntunar 

eða sérmenntunar er ekki alltaf sú sama í alþjóðasamningum. Í c-lið 2. mgr. 13. gr. SEFMR 

segir að æðri menntun ætti, í áföngum, að verða gjaldfrjáls og má sjá að það gengur lengra en 

fyrrgreind 26. gr. MRYSÞ.91 Þó er gegnumgangandi í alþjóðlegum samningum að jafn 

aðgangur eigi að vera að menntun. Hér skiptir mestu máli hvort aðgangur að menntun sé í raun 

 

85 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook, bls. 291; General Comment No. 3, 7. gr. 
86 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook, bls. 291. 
87 Ensk útgáfa: „Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 

fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be 

made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.“ 
88 Penetti Arajärvi: „Article 26“, bls. 554. 
89 Penetti Arajärvi: „Article 26“, bls. 555. 
90 UNESCO Convention against Discrimination in Education frá 14. desember 1960, 10., 11. og 13. gr. Samningur 

um afnám allrar mismununar gagnvart konum, 13. og 14. gr. SEFMR, 28. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

7. og 15. gr. FSE, ILO samþykkt nr. 117 o.s.frv. 
91 Penetti Arajärvi: „Article 26“, bls. 558 segir enn fremur að ákvæði SEFMR gangi lengra en MRYSÞ þegar 

kemur að aðgengi að menntun almennt, enda vísi SEFMR ekki til þess að rétturinn takmarkist við hæfnisgrundvöll 

(e. merit). 
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jafn eða hvort brotið sé gegn jafnræði með núverandi skipulagi á rétti námsfólks til 

framfærslu.92  

 2. gr. 1. viðauka við MSE frá 4. nóvember 1950 var fyrsti bindandi samningurinn á 

alþjóðavettvangi, eftir MRYSÞ, til að fjalla um réttinn til menntunar. MSE hefur verið lögfestur 

hér á landi og er ljóst af dómaframkvæmd MDE að 2. gr. 1. viðauka við MSE tekur til 

háskólamenntunar.93 Fyrsti málsliður ákvæðisins tengist sterklega jafnræðisreglu en þar segir 

að engum manni megi synja um rétt til menntunar. Aðgangstakmarkanir að menntun eru oft 

settar og kunna að vera lögmætar, stefni þær að lögmætu markmiði.94 14. gr. MSE felur í sér 

að ekki megi mismuna eftir þjóðfélagsstöðu, eignum eða stöðu að öðru leyti þegar kemur að 

réttindum og frelsi sem MSE ber að tryggja. Kæmi slík mismunun í veg fyrir að viðkomandi 

gæti notið réttarins til menntunar væri því brotið gegn 14. gr. MSE í tengslum við 2. gr. 1. 

viðauka MSE.  

 Af lögskýringargögnum með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 (stjskl.) er ljóst að 

jafnræðisregla 65. gr. stjskr. getur haft bein og ótvíræð áhrif, „t.d. ef ákvæði í almennum lögum 

felur í sér mismunun sem brýtur í bága við regluna“, auk þess að hún hefur víðtækara gildissvið 

en 14. gr. MSE.95 Lögskýringargögn gerðu það einnig skýrt að 2. mgr. 76. gr. fæli í sér að ríkið 

skyldi bjóða ókeypis menntun.96 Hins vegar tæki ákvæðið ekki til háskólanáms eða annars 

sérhæfðs framhaldsnáms.97 Að öðru leyti vísaði frumvarpið með stjskl. 97/1995 m.a. beint til 

13. gr. SEFMR í tengslum við ákvæðið. Ljóst er að frumvarpið útilokar háskólanám og sérnám, 

meðan SEFMR hefur rýmra gildissvið.  

 Vegna skorts á tengslum 2. mgr. 76. gr. stjskr. við háskólanám og annað sérnám verður 

ekki lögð megináhersla á réttinn til menntunar hér þó vikið verði að þessari stöðu og samspili 

14. gr. MSE og 2. gr. 1. viðauka eftir því sem við á, svo sem í kafla 3.5, 3.6 og 3.7.2. Verður 

nú vikið að íslenskum rétti og fyrst að 76. gr. stjskr. 

  

 

92 Þessu verður veitt athygli í kafla 3.7.2. 
93 MDE, Leyla Sahin gegn Tyrklandi 10. nóvember 2005 (44774/98) en málið varðaði reglur um klæðaburð í 

háskóla (e. higher education institution) og var 2. gr. 1. viðauka talin eiga við. 
94 Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 16. mgr., bls 8. 
95 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2085-2086. 
96 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2076. 
97 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2110. 
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3 Íslenskur réttur 

3.1 Almennt um 1. mgr. 76. gr. stjskr  

Í íslenskum rétti gildir 76. gr. stjskr. sem hefur verið talin grundvöllur þess að tryggja félagsleg 

gæði á Íslandi. Þar segir í 1. mgr.: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til 

aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika“. Í 2. 

mgr. er kveðið á um rétt til almennrar menntunar og fræðslu við hæfi og í 3. mgr. um rétt barna 

til sérstakrar verndar og umönnunar.  

 Með stjskl. nr. 97/1995 og breytingum á 1. mgr. 76. gr. stjskr. var markmið löggjafans að 

taka mið af alþjóðasamningum og þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins.98 Fram 

að því hafði íslenska ríkið þegar verið skuldbundið til að framfylgja hinum ýmsu alþjóðlegu 

samningum en skírskotun löggjafans til alþjóðlegs réttar og skuldbindinga Íslands við 

breytingarnar með stjskl. nr. 97/1995 setti þó ákvæðið í nýtt samhengi.99 Við upphaf þessarar 

aldar hefði mátt segja að Hæstiréttur hafi staðfest þessa nýju nálgun og áherslu á alþjóðlegan 

rétt með öryrkjadóminum nr. 125/2000 en þar kom fram:  

(...) að skýra bæri 76. gr. stjórnarskrárinnar til samræmis við alþjóðasamninga, sem ríkið 

hefur staðfest, þannig að skylt væri að tryggja að lög um rétt sérhvers einstaklings til að 

minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu eftir fyrirfram gefnu skipulagi, sem væri 

ákveðið á málefnalegan hátt.  

Með tímanum hefur dómaframkvæmd gefið tilefni til nánari skoðunar á afstöðu dómstóla til 

dómhæfis þess konar mála og hvert vægi alþjóðlegra skuldbindinga Íslands við túlkun 

dómstóla á 76. gr. stjskr. sé í raun og veru. Nánar verður vikið að dóminum, áhrifum hans og 

hvernig þessi nálgun blasir í raun við í dag í næstu köflum.  

 Uppruna ákvæðis 1. mgr. 76. gr. stjskr. sem kveður á um réttinn til framfærslu má rekja til 

dansks réttar.100 Í skrifum sínum um danskan félagsmálarétt hefur Kirsten Ketscher sagt að 

rétturinn til framfærslu á vegum ríkisins úr velferðarkerfi samfélagsins, sé öryggisnet ef allt 

annað þrýtur. Skyldan til að sjá um sig sjálfur sé því í forgrunni en kerfið byggist á 

gagnkvæmni. Með samstöðu fjöldans sé byggt upp kerfi sem verndi fólk vegna atburða eða 

aðstæðna sem nánar hafi verið ákvarðaðir með lögum sem myndi ramma um velferðarkerfið. 

 

98 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2081. 
99 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 85. 
100 1. mgr. 76. gr. stjskr. má rekja til 52. gr. stjórnarskrárinnar um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 

1874 þar sem ákvæði úr grundvallarlögum Dana var beinþýtt og tekið upp um að sá sem ekki geti séð fyrir sér og 

sínum skuli eiga rétt á styrk úr almennum sjóði. Ákvæðið varð svo að 70. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 og 

stóð þannig þar til stjskl. nr. 97/1995 tóku gildi og 1. mgr. 76. gr. kom til. Í því er ekki kveðið beint á um almennan 

rétt til framfærslu eða skyldu til framfærslu. 
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Ketscher hefur sagt að sé ekki áhugi innan samfélagsins á sameiginlegri uppbyggingu 

velferðarkerfisins verði frekar takmarkaður tilgangur með þátttöku í því fyrir borgarana þar 

sem ekki sé hægt að viðhalda tilvist kerfisins sem slíks. Þá verði ávallt einstaklingar sem geti 

ekki lagt sitt af mörkum fjárhagslega til kerfisins en þurfa aðstoð ríkisins til að komast af og 

skuli þeim tryggður sá réttur. Framlag fjöldans skiptir því máli og samstaða fólks um að 

velferðarkerfinu beri að vernda ákveðna hagsmuni, þar á meðal það að komast af í 

samfélaginu.101  

 Skipulag velferðarkerfisins og þeirra réttinda sem 76. gr. stjskr. kveður á um er að mörgu 

leyti bundið við fjárlög.102 Vægi fjárlaga er óneitanlega mikið og mun umfjöllunin bera þess 

merki, m.a. í köflum 3.1.2, 3.3.3 og 4.1.2.  

 

3.1.1 Öryrkjadómur frá 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000 

Í þessum kafla verður í stuttu máli gerð grein fyrir inntaki öryrkjadómsins, fyrst varðandi 

dómhæfi og síðan gildi alþjóðlegra skuldbindinga.  

 Í málinu hafði tekjutrygging örorkulífeyrisþega verið skert vegna tekna maka ef maki var 

ekki lífeyrisþegi.103 Skerðingin byggði á því að litið var á helming samanlagðra tekna beggja 

hjóna sem tekjur lífeyrisþegans. Afleiðing þess var t.a.m. að öryrkjar sem höfðu engar aðrar 

tekjur en lífeyri almannatrygginga, þurftu að búa við svo mikla skerðingu að 

grunnörorkulífeyrir nam 17.715 kr. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að gengið hefði verið 

á þau lágmarksréttindi sem fælust í 76. gr. stjskr. á þann hátt að öryrkjar fengju ekki notið þeirra 

mannréttinda sem 65. gr. stjskr. ætti að tryggja, sem snýr að því að allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til aðstæðna. Um leið og Hæstiréttur kvað þar með á um 

að einhverskonar lágmarksframfærsla fælist í 76. gr. stjskr. sagði hann að 2. gr. stjskr. fæli 

almenna löggjafanum vald til að ákveða hvernig skipulagi þeirrar framfærslu yrði háttað. Enn 

fremur sagði dómurinn að þó löggjafinn hefði ákveðið svigrúm til að ákveða það:  

geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu til þess, hvort það mat löggjafans 

á þessum lágmarksréttindum samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.  

Með þessu staðfesti dómurinn dómhæfi krafna Öryrkjabandalagsins og þar með EFMR.  

 

101 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 45-46.  
102 EFMR-nefndin hefur lýst yfir áhyggjum af niðurskurði á fjármagni til menntakerfisins hérlendis, þ.á.m vegna 

fækkun starfsfólks og áhrifa þessa á börn með sérþarfir, sjá Concluding observations on the fourth report of 

Iceland, adopted by the Committee at its forty - ninth session (12-30 November 2012): E/C.12/ISL/CO/4, 18. 

mgr., bls. 14. 
103 Breytingarnar voru gerðar á lögum um almannatryggingar nr. 117/1993 með lögum nr. 149/1998. 
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 Eins og fram hefur komið sagði Hæstiréttur nauðsynlegt að líta til alþjóðlegra 

skuldbindinga Íslands við skýringu á inntaki 76. gr. stjskr. Sagði dómurinn nánar tiltekið: 

Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi að lögum nr. 97/1995, var tekið fram, að gengið 

væri út frá því, að nánari reglur um félagslega aðstoð af þessum meiði yrðu settar með 

lögum, en með ákvæðinu væri markaður sá rammi, að til þurfi að vera reglur, sem tryggi 

þessa aðstoð. Var sérstaklega í því sambandi vakin athygli á 12. og 13. gr. 

félagsmálasáttmála Evrópu, sem fullgiltur var af Íslands hálfu 15. janúar 1976, 

(Stjórnartíðindi C nr. 3/1976), og 11. og 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi, sem fullgiltur var af Íslands hálfu 22. ágúst 1979. (Stjórnartíðindi 

C nr. 10/1979) Lýtur fyrrnefndi samningurinn að því að samningsaðilar skuldbinda sig 

meðal annars til að koma á eða viðhalda almannatryggingum eða gera þeim það hátt undir 

höfði, sem krafist er til fullgildingar á alþjóðavinnumálasamþykkt um lágmark félagslegs 

öryggis, en í 67. gr. þeirrar samþykktar er mælt fyrir um þær reglur, sem þetta lágmark 

þarf að uppfylla, og kemur þar fram að um skerðingar geti ekki verið að ræða nema vegna 

verulegra viðbótarfjárhæða. Síðari samningurinn lýtur hins vegar að því meðal annars að 

samningsaðilar viðurkenna rétt sérhvers manns til viðunandi lífsafkomu fyrir hann sjálfan 

og fjölskyldu hans. 

 Við skýringu á 65. gr. stjskr. hélt dómurinn sig því við þá leið að skýra stjórnarskrárákvæðin 

með hliðsjón af alþjóðasamningum og vísaði dómurinn til 26. gr. SBSR og 9. gr. SEFMR. 

Nefna má að ólík sjónarmið hafa komið fram um gildi þess að dómurinn taldi að brotið hefði 

verið gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.104  

 

3.1.2 Dómaframkvæmd frá öryrkjadómi 

Fjallað hefur verið um dómaframkvæmd varðandi 76. gr. stjskr. eftir öryrkjadóminn með 

greinargóðum hætti og verður hér forðast að endurtaka það sem þar hefur komið fram.105 

Dómaframkvæmdin ber með sér ákveðið mynstur og hér verður gerð grein fyrir því í stuttu 

máli og dómar stuttlega reifaðir í dæmaskyni. Í fyrsta lagi verður umfjöllun Hæstaréttar um 

 

104 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, úr Tímariti lögfræðinga frá 2001, bls. 100 þar sem beiting jafnræðisreglu var gagnrýnd og 

hún talin ómarkviss og í raun ofaukið, enda hafi dómurinn verið búinn að komast að því að lágmarksinntak 76. 

gr. stjskr hafi ekki verið uppfyllt; Sjá hins vegar Brynhildi G. Flóvenz og Sigurlaugu Soffíu Friðþjófsdóttur: 

„Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun dómstóla?“ úr Tímariti lögfræðinga frá 2019, bls. 54-55 þar 

sem segir: „(..) gefur Hæstiréttur jafnræðisreglunni efnislegt inntak um jákvæða skyldu ríkisins til tryggingar 

jafnræðis og verndar gegn mismunun sem felur í sér að allir skuli fá notið jafnræðis og verndar gegn mismunun“; 

Höfundur tekur undir síðari ályktunina og bendir því til stuðnings til viðbótar á eftirfarandi: Penetti Arajärvi: 

„Article 26“, bls. 561 þar sem segir: „Equality is a right that exists in almost all human rights conventions. Its 

distinctive feature is that it can be used as a basis for the enjoyment of all human rights.“; Einnig Alþt. 1994–95, 

A-deild, bls. 2085-86 um 65. gr. stjskr. 
105 Vísað er sérstaklega til tveggja fræðigreina í þessu samhengi. Greinar Kára Hólmars Ragnarssonar: „Falsvonir 

Öryrkjabandalagsdómsins? – Nýleg dómaframkvæmd um félagsleg réttindi“ í Úlfljóti frá 2017 bls. 41-87, og 

grein Brynhildar G. Flóvenz og Sigurlaugar Soffíu Friðþjófsdóttur: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í 

túlkun dómstóla?“, sérstaklega kafla 4.4. í greininni, Tímariti lögfræðinga frá 2019. Þar er gefin greinargóð mynd 

af dómum sem snúa að 76. gr. stjskr. og hafa fallið í kjölfar öryrkjadómsins. Í þessari ritgerð gefst ekki rými til 

að fara með jafn ítarlegum hætti yfir dómaframkvæmd frá öryrkjadómi og gert er í þessum greinum heldur verður 

gerð grein fyrir völdum dómum sem hafa þýðingu fyrir dómhæfi réttinda skv. 76. gr. stjskr.   
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inntak 76. gr. stjskr. og alþjóðlegra skuldbindinga skoðuð. Í öðru lagi verða réttarfarsleg atriði 

skoðuð en nokkuð hefur borið á því að þau takmarki aðgang borgaranna að dómstólum þegar 

kemur að málum sem snúa að 76. gr. stjskr. Í þriðja lagi verður vægi 76. gr. stjskr. miðað við 

önnur ákvæði stjskr., nánar tiltekið 2. gr., 41. gr. og 78. gr., gefinn gaumur og í fjórða lagi 

verður skoðað hvernig 65. gr. stjskr. hefur verið beitt með 76. gr. stjskr. Loks verða nýlegir 

dómar Hæstaréttar skoðaðir ítarlega með öll þessi atriði í huga.  

 Í Hrd. 13. júní 2013 (mál nr. 61/2013) má sjá þrjá þætti í fyrrgreindu mynstri: vægi 

alþjóðlegra sáttmála, samspil 41. gr. og 76. gr. stjskr og þýðingu jafnræðisreglu. Stefnandi hafði 

borið fyrir sig 1. mgr. 76. gr. og 65. gr. stjskr. sem og ákvæði SEFMR, Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (hér eftir SRFF) og FSE en málið snerist um skerðingu á 

örorkulífeyri á grundvelli búsetuskilyrða. Í fyrsta lagi fjallaði Hæstiréttur ekki um þýðingu 

þessara alþjóðlegu skuldbindinga. Í öðru lagi tók dómurinn fram að dómstólar væru bærir til 

að meta hvort löggjöf samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur kvað 

jafnframt á um að af 41. gr. stjskr. leiði að löggjafinn ákveði hvernig þeirri opinberu aðstoð 

sem öryrkjum er látin í té sé háttað og var því niðurstaðan sú að 41. gr. stjskr. gekk Hæstaréttar 

framar 76. gr. stjskr. og 65. gr. stjskr.106 Í þriðja lagi taldi Hæstiréttur um gildi jafnræðisreglu 

fyrir málið að búsetuskilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris væri almennt ákvæði sem fæli ekki í 

sér ólögmæta mismunun í andstöðu við 1. mgr. 65. gr. stjskr. Brynhildur G. Flóvenz og 

Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir hafa bent á að með þessu hafi formþættir jafnræðisreglunnar 

útilokað að fötluðum væri mismunað og efnislegt inntak jafnræðisreglunnar hafi ekki verið 

skoðað sérstaklega.107  

 Röð mála sem sneru öll að sama einstaklingnum, D sem var öryrki, og fjölluðu um hvort 

lágmarksframfærsla hennar fullnægði stjórnarskrárvörðum rétti hennar verður nú rakin. Með 

einum eða öðrum hætti varpa dómarnir ljósi á fyrrnefnt mynstur. Í fyrsta dómi Hæstaréttar um 

réttindi D, Hrd. 2. maí 2014 (237/2014), höfðu réttarfarsleg atriði áhrif á málið en þá hafnaði 

Hæstiréttur beiðni D um að fá dómkvaddan matsmann til að leggja mat á eðlileg útgjöld hennar 

svo hún gæti framfleytt sér og lifað eðlilegu lífi. Um kröfuna sagði Hæstiréttur: 

(…) er sérfróðum matsmanni í raun ætlað að skýra ákvæði 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

(…) í því skyni að ákveða lágmarksfjárhagsaðstoð til handa varnaraðila frá sóknaraðila. 

Sökum þess að kveðið er á um það í 2. mgr. 60. gr. laga nr. 91/1991 að dómari leggi sjálfur 

 

106 Kári Hólmar Ragnarsson: „Falsvonir Öryrkjabandalagsdómsins? – nýleg dómaframkvæmd um félagsleg 

réttindi“, bls. 48. Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: „Réttarvernd fatlaðs fólks. 

Stefnubreyting í túlkun dómstóla?“, bls. 61. 
107 Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun 

dómstóla?“, bls. 61. 
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mat á atriði sem krefjast almennrar þekkingar og lagaþekkingar yrði hin umbeðna matsgerð 

samkvæmt framansögðu tilgangslaus til sönnunar. Með vísan til 3. mgr. 46. gr. laganna 

ber því að hafna matsbeiðni varnaraðila og fella hinn kærða úrskurð úr gildi. 

Þegar D lagfærði matsspurningarnar og reyndi á ný á beiðni um að fá dómkvaddan matsmann 

sagði Hæstiréttur í Hrd. 23. október 2014 (659/2014) að markmiðið væri enn það sama, þ.e.a.s. 

fá álit á atriðum sem ættu undir dómara.108 Sérákvæði sagði þó að tilgangur matsbeiðninnar 

væri orðinn ljós og að matsbeiðnir byndu ekki hendur dómara.  

 Virðist D þá hafa álitið dómkvaðningu matsmanns fullreynt úrræði og höfðaði því mál á 

hendur íslenska ríkinu og Tryggingastofnun ríkisins (hér eftir TR) og gerði aðallega kröfu um 

að henni yrði greidd tiltekna fjárhæð. Til vara gerði hún þrjár kröfur. Fyrsta varakrafa hennar 

var viðurkenningarkrafa um að bætur almannatrygginga hefðu ekki fullnægt rétti hennar skv. 

1. mgr. 76. gr. stjskr. Önnur varakrafa hennar var að óheimilt hefði verið að bætur hefðu ekki 

hækkað í samræmi við þróun verðlags, og þriðja varakrafa hennar var krafa um viðurkenningu 

á því að fjárhæð bóta skyldi taka mið af launaþróun og verðlagi.109 Voru þær kröfur fyrst og 

fremst byggðar á 1. mgr. 76. gr. stjskr. og 65. gr. stjskr, sem og neysluviðmiði úr skýrslum 

sérfræðingahóps ráðuneytis. Máli sínu til stuðnings vísaði hún einnig til SEFMR og FSE. Leyst 

var úr kröfum hennar í Hérd. Rvk. 21. desember 2015 í máli nr. E-4192/2012 þar sem íslenska 

ríkið og TR voru sýknuð af aðalkröfunni og öðrum lið varakröfunnar, fyrsta lið varakröfunnar 

var vísað frá dómi vegna skorts á lögvörðum hagsmunum og þriðja lið var einnig vísað frá þar 

sem 76. gr. stjskr. tryggði ekki hækkun bóta í samræmi við launaþróun og verðlag heldur væri 

það í höndum löggjafans að meta slíkt hverju sinni. Niðurstöðu héraðsdóms var áfrýjað og 

verður nú litið á dóma Hæstaréttar í málinu. Fyrst um þær kröfur sem vísað var frá og svo þær 

sem íslenska ríkið hafði verið sýknað. 

 Í Hrd. 3. febrúar 2016 (mál. nr. 12/2016) var frávísun fyrstu varakröfu D staðfest en D 

virðist ekki hafa kært niðurstöðu héraðsdóms um frávísun þriðju varakröfunnar. Dómurinn 

varpar ljósi á réttarfarsleg vandkvæði við afmörkun efnislegs innihalds 76. gr. stjskr.: 

 

108 Einnig má benda á Hrd. 2002, bls. 2226 (mál nr. 249/2002) þar sem þrígreining ríkisvalds og 

endurskoðunarvald dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum varð hindrun fyrir stefnanda. Hæstiréttur vísaði málinu frá 

því L hafði ekki borið fyrir sig ógildingarkröfu heldur kröfu um viðurkenningu á greiðslu, sem byggðist á því að 

örorka hennar væri 75% í stað 65% eins og tryggingarráð hafði kveðið á um. Taldi dómurinn það ekki á valdi 

dómstóla að taka sjálfstæða ákvörðun um örorkustig hennar og staðfesti frávísun héraðsdóms. 
109 Benda má á UA 24. september 2019 (9818/2018) þar sem Umboðsmaður benti viðkomandi stjórnvöldum á að 

ákvæði 69. gr almannatryggingalaga. sem hljóðar svo: „Bætur almannatrygginga, svo og greiðslur skv. 63. gr. og 

fjárhæðir skv. 22. gr., skulu breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af 

launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs.“ Taka þurfi afstöðu 

til þess hvort búa megi ákvæðinu skýrari lagagrundvöll þegar kemur að vísun í launaþróun.  
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Samkvæmt 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 getur aðili, sem hefur lögvarða hagsmuni af 

því að skorið sé úr um tilvist eða efni réttinda eða réttarsambands, leitað 

viðurkenningardóms um kröfu sína. Af d. lið 1. mgr. 80. gr. laganna leiðir að kröfugerð í 

slíkri málsókn verður að taka til viðurkenningar á tilteknum réttindum. Með fyrrgreindri 

varakröfu sinni afmarkar sóknaraðili ekki hvaða réttinda hún telur sig njóta á 

grundvelli 76. gr. stjórnarskrárinnar heldur leitar aðeins viðurkenningar á því að 

þeim réttindum hafi ekki verið fullnægt. Þótt krafan yrði tekin til greina fæli sú 

niðurstaða ekki í sér að ráðið hefði verið til lykta ágreiningi um þau réttindi sem sóknaraðili 

telur sig njóta á þessum grundvelli. Fullnægir þessi málatilbúnaður því ekki fyrrgreindum 

áskilnaði d. liðar 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991 um ákveðna kröfugerð.110 

Því var orðið ljóst að D gat ekki leitað til dómkvadds matsmanns til að kanna eðlileg útgjöld 

til að lifa mannsæmandi lífi þar sem það var á hendi dómara að meta slíkt, en þegar til dómstóla 

var leitað gat hún það ekki heldur þar sem þau réttindi sem hún taldi sig njóta voru ekki 

nægilega afmörkuð.111 Umfram þetta var vísan D til sérfræðiskýrslu ráðuneytisins hafnað af 

dómstólnum þar sem valdmörk framkvæmdavalds og löggjafarvalds gerðu það að verkum að 

skýrslan gæti ekki talist bindandi. 

 Í Hrd. 9. febrúar 2017 (mál nr. 223/2016) staðfesti Hæstiréttur sýknu af annrri varakröfu 

D og vísaði frá aðalkröfu hennar um greiðslu á tiltekinni fjárhæð: 

Skyldu sinni samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar hefur almenni löggjafinn sinnt 

meðal annars með setningu laga nr. 100/2007. Eins og fjárkröfu áfrýjanda er háttað er 

hún í reynd að leitast við að fá ákvörðun dómstóla um fjárhæð þeirrar aðstoðar sem hún 

telur sig eiga rétt til úr hendi stefndu vegna örorku sinnar. Í kröfunni felst með öðrum 

orðum að dómstólum er ætlað að taka ákvörðun um málefni, sem heyrir undir handhafa 

löggjafarvaldsins samkvæmt fyrrgreindum ákvæðum stjórnarskrárinnar, en slíkt gengur í 

berhögg við 2. gr. hennar. Af þeim sökum verður fjárkröfu áfrýjanda vísað frá héraðsdómi 

með vísan til 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.112  

Í dómunum er engin afstaða tekin til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands þó D hefði borið þær 

fyrir sig.113 Í sýknu héraðsdóms af fjárkröfu á hendur ríkisins forgangsraðaði dómurinn 41. gr. 

 

110 [leturbreyting höfundar] 
111 Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun 

dómstóla?“, bls. 63-64. Þá má velta því upp að ef hún hefði haft matsgerð í höndunum sem hefði tiltekið útgjöld 

og framfærslukostnað, sem dómkvaddur matsmaður hefði talið eðlilegan og nauðsynlegan fyrir öryrkja til að lifa 

mannsæmandi lífi, sbr. fyrrgreint sérákvæði úr Hrd. nr. 659/2014, hefði hún kannski getað afmarkað nánar réttindi 

sín. 
112 [leturbreyting höfundar] 
113 Benda má á dóm þar sem tekin var afstaða til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands, Hrd. 1. desember 2016 (mál 

nr. 80/2016). Reykjavíkurborg hafði synjað beiðni S um úrræði sem gerðu henni kleift að búa á eigin heimili. Hún 

vísaði m.a. til laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, 1. mgr. 71. gr. og 76. gr. stjskr. og SRFF. Við skýringu 

á þýðingu samningsins sagði Hæstiréttur að tilvitnað ákvæði a-liðar 19. gr. SRFF, sem ekki hefði verið lögfestur 

hér á landi, gæti ekki aukið þær skyldur til þjónustu við fatlað fólk sem á stefnda væru lagðar samkvæmt lögum. 

Samningurinn hafði þó verið fullgiltur. Auk þess má benda á þágildandi 2. mgr. 1. gr. laga um málefni fatlaðs 

fólks um að framkvæmd laganna skuli taka mið af alþjóðlegum skuldbindingum Íslands, einkum samningi SÞ um 

réttindi fatlaðs fólks, meginregluna um að túlka beri landsrétt til samræmis við þjóðarrétt og þann mælikvarða 

öryrkjadómsins að við skýringu á inntaki 76. gr. stjskr. skuli miða við alþjóðlegar skuldbindingar. Þau sjónarmið 

 



31 

 

stjskr. um fjárstjórnarvald löggjafans framar 76. gr. stjskr. og taldi svigrúm löggjafans til mats 

svo mikið að ekki stæðu efni til annars en að sýkna íslenska ríkið. Hins vegar má segja að 

Hæstiréttur hafi gengið enn lengra er hann vísaði kröfunni frá, enda rökstuddi Hæstiréttur þá 

niðurstöðu með vísan til þess að endurskoðun á ákvörðun löggjafans um framfærslu D myndi 

brjóta gegn 2. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvalds og löggjafinn hafi uppfyllt skyldur sínar 

með setning almannatryggingalaga.114 Með öðrum orðum: Á meðan héraðsdómur hafði tekið 

efnislega afstöðu til þess að ríkið væri ekki að brjóta mannréttindi og sýknaði það, enda hefði 

það ríkt svigrúm til mats, vísaði Hæstiréttur málinu frá dómi þar sem efnislega afstaða 

dómstólsins myndi brjóta í bága við grundvallarreglu stjórnarskrárinnar um þrígreiningu 

ríkisvalds.115 Dómarnir varðandi D sýna því afstöðu Hæstaréttar til þriggja af fjórum þáttum 

mynstursins sem áður var rakið.116  

 Séu framangreindir dómar bornir saman við öryrkjadóminn er ekki annað hægt en að líta 

svo á að Hæstiréttur hafi tekið stefnubreytingu og verið að hverfa frá þeim mælikvörðum sem 

lesa mátti úr öryrkjadóminum. Flokka má þá mælikvarða í fernt. Í fyrsta lagi að 76. gr. stjskr. 

beri að túlka og skýra til samræmis við alþjóðasamninga. Í öðru lagi að efnislegt innihald 

ákvæðisins sé á þá leið að skylt sé að lögum að tryggja rétt sérhvers einstaklings til a.m.k. 

einhverrar lágmarks framfærslu eftir fyrirfram gefnu skipulagi. Í þriðja lagi að skipulagið verði 

að uppfylla 65. gr. stjskr. og í fjórða lagi geti dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu 

til þess hvort skipulagið samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Sá „réttur“ sem 76. 

gr. stjskr. kveður á um að öllum skuli tryggja hafi því efnislegt inntak.117 Til samanburðar var 

afgreiðsla dómstóla í framangreindum málum fremur þannig að í fyrsta lagi var að miklu leyti 

litið framhjá málsástæðum um inntak 76. gr. stjskr. og alþjóðlegt samhengi ákvæðisins.118 Í 

 

virðast þó ekki hafa haft teljandi áhrif á það vægi sem dómstóllinn ákvað að gefa fullgiltum alþjóðasamningi sem 

Ísland hafði skuldbundið sig til að virða. Vekja Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: 

„Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun dómstóla?“, sérstaklega athygli á þessu á bls. 70–71. 
114 Formleg afmörkun dómsins á skyldum löggjafans skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr. er ráðandi enda má telja að 

dómstóllinn líti svo á að það eitt að hafa sett lög fullnægi skyldum löggjafans ákvæðinu. Dómstóllinn telji sig ekki 

bæran til að afmarka efnislegt inntak réttinda skv. stjórnarskrárákvæðinu og hvort lögin samræmist þeim. Minnast 

má á General Comment No. 19, 11.-24. gr. og kafla 2.1.1 um SEFMR um að félagsleg réttindi borgaranna þurfi 

að vera viðunandi. 
115 Vert er að nefna að meginregluna um þrígreiningu ríkisvalds ber ekki að túlka bókstaflega. Ber stjórnarskráin 

það sjálf með sér, sbr. t.d. 1. mgr. 13. gr. og 46. gr. stjskr., óskrifaða meginreglu stjórnsýsluréttar um framsal valds 

o.s.frv.; Sjá einnig Ragnhildi Helgadóttur: „Vald dómstóla til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir“, bls. 108. 
116 Alþjóðlegar skuldbindingar og skortur á umfjöllun um þær, hvernig réttarfarsleg atriði geta verið hindrun fyrir 

aðgangi að dómstólum vegna réttinda sem 76. gr. stjskr. ber að tryggja og svo vægi 76. gr. stjskr. miðað við önnur 

stjórnarskrárákvæði og ákveðin forgangsröðun dómstóla við túlkun þegar að því kemur.  
117 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 136. 
118 Rétt er að leggja áherslu á að dómar í þessum kafla eru ekki tæmandi taldir. Til viðbótar við dóma í kaflanum 

má benda á Hrd. 15. október 2015 (mál nr. 116/2015) þar sem Hæstiréttur leysti úr því hvort málsmeðferðarkröfur 
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öðru lagi var ýmist inntak 76. gr. stjskr. eða framsetning réttinda málsaðila talin of óskýr, ótæk 

til mats eða ekki þess eðlis að skýra mætti af opinberum gögnum ráðuneyta. Með því var annar, 

þriðji og fjórði liður framangreindra mælikvarða öryrkjadómsins útilokaður. Í þriðja lagi 

fullyrti Hæstiréttur að löggjafinn hefði uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjskr. 

með setningu laga, t.d. nr. 100/2007, en það bendir til þess að enginn framangreindra 

mælikvarða þurfi að koma til skoðunar enda tilvist löggjafar um efnið fullnægjandi. Í fjórða og 

síðasta lagi gaf nálgun Hæstaréttar í málum D þau skilaboð að 41. gr. stjskr. um fjárstjórnarvald 

kæmi í veg fyrir að dómstólar gætu metið hvort skipulagið, sem undir var hverju sinni út frá 

76. gr. stjskr., samrýmdist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar en það er í þversögn við fjórða 

mælikvarða Öryrkjadómsins um mat á efnislegu inntaki 76. gr. stjskr. 

 Framangreindir fjórir mælikvarðar sem hafa má í huga út frá niðurstöðu meirihlutans í 

öryrkjadóminum voru áberandi í Hérd. Rvk. 30. júní 2015 í máli nr. E-327/2015 um 

táknmálstúlk. Deilt var um ákvörðun Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnaskertra um 

að synja S um endurgjaldslausa túlkaþjónustu. Bar hún fyrir sig 1. mgr. 76. gr. og 65. gr. stjskr. 

og ákvæði SRFF, SEFMR, SBSR og FSE. Héraðsdómur féllst á málsástæðu S og taldi að brotið 

hafi verið á stjórnarskrárvörðum rétti hennar til aðstoðar skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr. Nánar 

tiltekið taldi hann skipulag túlkaþjónustunnar ekki samrýmast jafnræðisreglu, hvorki 

stjórnsýsluréttar né stjórnskipunarréttar. Umfram það sagði dómurinn um réttindi samkvæmt 

1. mgr. 76. gr. stjskr.: 

Gengur þessi réttur framar fyrirmælum fjárlaga um greiðslu framlaga til endurgjaldslausrar 

táknmálstúlkunar.119 

 Sambærileg málsatvik en önnur niðurstaða voru uppi í Hrd. 9. nóvember 2017 (mál nr. 

464/2017) þar sem daufblind stúlka hafði einnig uppi kröfu vegna synjunar um 

endurgjaldslausa túlkaþjónustu og krafðist hún ógildingar á henni. Stúlkan byggði m.a. á því 

 

stjórnsýslulaga hefðu verið uppfylltar, en ekki hvort réttindi skv. 76. gr. stjskr. hefðu verið uppfyllt. Einnig má 

benda á Hrd. 1. júní 2017 (mál nr. 768/2016) varðandi vægi alþjóðlegra samninga í úrlausnum Hæstaréttar. Þar 

báru stefnendur fyrir sig 65. og 76. gr. stjskr. auk ákvæða SRFF, MSE, MRYSÞ, FSE, SEFMR og SBSR. Hvorki 

héraðsdómur né Hæstiréttur fjallaði um ákvæði stjórnarskrárinnar eða alþjóðasamninga en í málinu reyndi á gildi 

stjórnvaldsákvarðana um synjun á kröfu stefnenda um að veita þeim ferðaþjónustu á tilteknu tímabili á tilteknum 

svæðum. Niðurstaða dómsins var að brotið hefði verið gegn rannsóknarreglu 10. gr. ssl. og á andmælarétti 

stefnenda og á þeim grundvelli var fallist á ógildingakröfu stefnenda. 
119 Þessi niðurstaða dómsins er að ákveðnu leyti í samræmi við skrif Ragnhildar Helgadóttur í Tímarit lögfræðinga 

2014 „Samspil laga og fjárlaga“, bls. 369-370 þar sem hún segir: „Eigi einstaklingur eða lögaðili kröfu, með stoð 

í almennum lögum, til greiðslu eða framlags úr ríkissjóði geta fjárlög m.ö.o. ekki komið í veg fyrir fjárútlát ríkisins 

vegna laganna. (…) getur orðið árekstur [milli almennra laga og fjárlaga] vegna þess að ekki er sett fé (eða allt of 

lítið) í einhverja starfsemi samkvæmt lögum. (…) ræðst réttarstaðan [í þeim tilfellum] af því hvort einhver eigi 

lögvarða kröfu til fjár úr ríkissjóði með sama hætti og áður hefur verið rakið.“ þó Ragnhildur komist að þeirri 

niðurstöðu að hvorug réttarheimildin, almenn lög né fjárlög, geti breytt hinni. 
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að takmörkuð fjárveiting til Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra hefði komið 

í veg fyrir að hún gæti notið lágmarksaðstoðar sem fælist í 1. mgr. 76. gr. stjskr. Um það sagði 

Hæstiréttur: 

Þar sem engir þeir meinbugir eru á ákvörðuninni sem leiða eigi til ógildingar hennar ber 

að hafna kröfu stefnanda að þessu leyti, enda er það ekki á valdi dómstóla að mæla fyrir 

um fjárveitingar, sbr. 2., 41. og 42. gr. Stjórnarskrárinnar 

Auk þess vísaði dómurinn til þess að ef Samskiptamiðstöðin hefði ekki synjað beiðninni hefði 

ekki verið hægt að tryggja jafnræði meðal notenda túlkaþjónustunnar. Við mat á jafnræði var 

litið til stöðu innan þess hóps sem notaði túlkaþjónustuna, ekki á stöðuna miðað við aðra 

þjóðfélagshópa. Því þjónar jafnræðisreglan öfugum tilgangi í þessu máli, miðað við 

héraðsdóminn sem rakinn var hér á undan, og er reglan síðan grundvöllur fyrir höfnun á 

þjónustu sem 76. gr. stjskr. á að tryggja.120 Varpar þessi dómur ljósi á tvo þætti mynstursins 

sem birtist reglulega í dómum Hæstaréttar þegar 76. gr. stjskr. er undir, annars vegar vægi 76. 

gr. stjskr. miðað við önnur ákvæði hennar, eins og þrígreiningu ríkisvalds og fjárveitingarvald 

löggjafans, og hins vegar hvernig 65. gr. stjskr. hefur verið túlkuð. 

 Mat Hæstaréttar á 76. gr. og 78. gr. stjskr. um sjálfstjórn sveitarfélaga kom fram í Hrd. 25. 

október 2018 (mál nr. 106/2017) þar sem deilt var um hvort Reykjanesbær hefði uppfyllt 

skyldur sínar til að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að byggingum sem hýstu þjónustu á vegum 

bæjarins. Þá sagði dómurinn: 

Sveitarfélög hafa samkvæmt ákvæðum 78. gr. stjórnarskrárinnar sjálfstjórn í þeim málum 

sem löggjafinn hefur falið þeim og þau fara sjálf með forræði eigin tekjustofna. Þau ein 

eru samkvæmt stjórnarskrá og lögum bær til að taka ákvarðanir um þess háttar 

framkvæmdir og úrbætur sem dómkröfur áfrýjenda lúta að og hafa á grundvelli tekjustofna 

sinna svigrúm til að ákveða forgangsröðun innan þess ramma sem játa verður þeim við 

framkvæmd lögbundinna verkefna sem á þeim hvíla. Tilvísun 34. gr. laga nr. 59/1992 til 

ákvæða mannvirkjalaga, skipulagslaga sem og reglugerða settra samkvæmt þeim fær þeirri 

niðurstöðu ekki breytt. 

 

120 Sjá fyrrgreindan Hrd. 13. júní 2013 (mál nr. 61/2013); Einnig Hrd. 2004, bls. 2578 (mál nr. 27/2004): Þar 

krafðist kona sem var 60% varanlegur öryrki greiðslu barnalífeyris með börnum sínum. Orsök örorku hennar var 

slys sem átti sér stað á þeim tíma sem almannatryggingalög nr. 67/1971 voru í gildi. Samkvæmt þeim bar aðeins 

að greiða barnalífeyri með börnum sem voru á framfæri bótaþega fyrir slys. Með almannatryggingalögum nr. 

93/1982 var gerð breyting þar á um að ef örorka væri meiri en 75% skipti ekki máli hvort framfærsla barna var á 

hendi bótaþega fyrir eða eftir slys. Konan taldi um mismunun að ræða enda engin málefnaleg rök að baki 

mismunun á bótaþegum með þessum hætti og ætti hún að geta notið hlutfallslegs barnalífeyris með börnum sínum 

miðað við örorkustig. Héraðsdómur féllst ekki á kröfur hennar enda væri ekki hægt að leiða af lagaákvæði né 

greinargerð með því að breytingin hafi átt að ná til annarra en þeirra sem metnir voru með 75% örorku eða meiri. 

Um 65. og 76. gr. stjskr. kom einungis fram sú skoðun héraðsdóms að lögin tryggðu „að jafnræðis [væri] gætt 

varðandi bótarétt hinna ólíka hópa innan hvers hóps“, án frekari rökstuðnings þar um. Hæstiréttur staðfesti 

héraðsdóm um sýknu og vísaði til forsendna. 
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Bendir það til þess að 78. gr. stjskr. verði stillt upp með sama hætti og 41. gr. stjskr. sem kemur 

í veg fyrir að dómstólar taki afstöðu til þess hvort þjónusta eða aðstoð sveitarfélaga til að 

tryggja félagsleg réttindi skv. 76. gr. stjskr. standist grundvallarreglur stjórnarskrár.121  

 Nýlegur dómur Hæstaréttar frá 16. júní 2020 (mál nr. 3/2020) sýnir afstöðu dómstólsins til 

41. gr. stjskr., 76. gr. stjskr. og 78. gr. stjskr. þegar fjármagn skv. fjárlögum dugði ekki til þess 

að halda uppi starfsemi hjúkrunarheimilis í Garðabæ:  

Dómurinn varðaði fjárframlög ríkisins til hjúkrunarheimilisins Ísafoldar á vegum 

Garðarbæjar en deilt var um skyldu ríkisins til að greiða rekstrartap hjúkrunarheimilisins. 

Garðabær byggði m.a. á því að þjónustan sem sveitarfélagið hefði verið að veita sé 

þjónusta sem féll undir skyldubundið verkefni ríkisins skv. 76. gr. stjskr og því sé það í 

andstöðu við 78. gr. stjskr. um sjálfstæði sveitarfélaga að þessi byrði hefði lent á Garðarbæ. 

Niðurstaðan, sem staðfest var í Hæstarétti var sú að ríkið hefði; „axlað skyldur sínar lögum 

samkvæmt gagnvart hjúkrunarheimilinu Ísafold með því að tryggja hjúkrunarheimilum 

fjárveitingar á fjárlögum fyrir árin 2013, 2014 og 2015(...)“ í samræmi við gildandi 

lög.122  

Fjárveiting í samræmi við 41. gr. útilokaði því að skyldur skv. 76. gr. stjskr. væru vanræktar, 

óháð upphæð eða þeim efnislegu réttindum sem fjárveitingin tryggði, eða eftir atvikum gat ekki 

tryggt. Áhrif 78. gr. stjskr. virðist hafa verið takmörkuð en eins og komið verður að síðar hafa 

þau áhrif aukist með dómi Hrd. 8. október 2020 (mál nr. 13/2020) þar sem fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögum féll niður vegna tekna maka. Áður en vikið verður að honum skal víkja að Hrd. 

15. nóvember 2018 (mál. nr. 795/2017) þar sem bætur skv. lögum nr. 100/2007 féllu niður, 

stundum kallaður öryrkjadómur III.123 Báðir dómarnir varða skerðingu á réttindum vegna tekna 

maka og svipar til málsatvika í öryrkjadóminum.  

 Aðalkrafan í öryrkjadómi III var ógildingarkrafa og varakrafan var viðurkenningarkrafa um 

það að skerðing á bótum til A vegna tekna maka af söluhagnaði hefði verið óheimil. 

Málsástæða A var m.a. brot gegn 65. og 76. gr. stjskr. enda varð skerðingin til þess að bætur 

til A féllu alfarið niður. Stefnandi vísaði til FSE, SEFMR og SRFF máli sínu til stuðnings. Ef 

 

121 Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun 

dómstóla?“, bls. 72.; Um forgangsröðun 76. gr. stjskr miðað við 41. gr. stjskr. um fjárveitingarvaldið og vægi 

alþjóðlegra samninga má einnig benda á Hrd. 8. nóvember 2012 (547/2011). Í málinu báru stefnendur fyrir sig 

65. og 76. gr. stjskr. auk 12-15. gr. FSE og 11. gr. SEFMR. Málið snerist um hvort 4% skerðing á fjárhæð 

félagsmálaráðuneytisins til Sólheima skv. fjárlögum stæðist 65. gr. stjskr. þar sem sambærilegar stofnanir hefðu 

ekki sætt slíkri skerðingu og að stjórnvöldum bæri að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Ekkert var fjallað um þá 

alþjóðlegu samninga sem stefnendur báru fyrir sig í niðurstöðum dómsins. Hæstiréttur vísaði einfaldlega til þess 

að fjárveitingarvaldið væri í höndum Alþingis skv. 41. gr. stjskr. og að sá samningur sem hefði fram að þessu 

verið til grundvallar fjárveitingu hefði runnið út og því yrði ekki byggt á honum og var íslenska ríkið sýknað. 
122 Sú nálgun er sambærileg afstöðu Hæstaréttar í áðurnefndum málum nr. 223/2016 og 795/2016 þar sem 

dómurinn taldi löggjafann hafa uppfyllt skyldur sínar skv. stjórnarskrá, í þeim tilvikum skyldur skv. 76. gr., með 

setningu atvl.  
123 Brynhildur G. Flóvenz og Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir: „Réttarvernd fatlaðs fólks. Stefnubreyting í túlkun 

dómstóla?“, bls. 73. 

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.11879
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.11879
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.11879


35 

 

litið er til mælikvarða öryrkjadómsins má segja að viðfangsefni dómsins hafi verið að leysa úr 

því hvort skipulag bótakerfisins sem olli niðurfellingu greiðslna til A hefði fullnægt 

lágmarksframfærslu 76. gr. stjskr, m.t.t. alþjóðlegra skuldbindinga, og hvort hið fyrirfram 

gefna skipulag hefði verið ákvarðað á málefnalegan hátt sem og staðist grundvallarreglur 

stjórnarskrár, enda gæti dómstóllinn ekki vikið sér undan að taka afstöðu til þess. Meirihluti 

dómsins tók út fyrir sviga atriðið um „málefnalegan hátt“: 

Alþingi fer með fjárstjórnarvaldið samkvæmt 41. gr. stjórnarskrárinnar (…). Þannig er það 

verkefni löggjafans að ákveða hvernig háttað skuli þeirri opinberu aðstoð sem öryrkjum er 

látin í té og hefur hann sinnt þeirri skyldu sinni meðal annars með setningu laga nr. 

100/2007. Samkvæmt III. kafla þeirra laga hefur löggjafinn tekið afstöðu til þess hvaða 

greiðslur komi til úr ríkissjóði vegna örorku. Þar er þörf einstaklinga fyrir aðstoð metin og 

er löggjafanum heimilt að skerða hana en svigrúmi hans í þessu efni eru sett þau takmörk 

að dómstólar eru bærir til að meta hvort lagasetning um þau málefni samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar og þar með hvort skerðing á bótarétti sem 

einstaklingur hefur notið samkvæmt lögum gangi of nærri ákveðnum lágmarksréttindum 

sem fólgin eru 76. gr. stjórnarskrárinnar og hvort byggt hafi verið á lögmætum 

sjónarmiðum á borð við jafnræði og meðalhóf. (...) hefur löggjafinn metið það svo að 

fjármagnstekjur umfram 90.000 krónur á ári skuli, á þann hátt sem kveðið er á um í a. lið 

2. mgr. 16. gr. (atvl.), teljast til tekna við útreikning bóta hvort sem um er að ræða 

fjármagnstekjur af eign lífeyrisþegans eða maka hans. (...) í máli nr. 125/2000 sagði að 

telja yrði aðalreglu íslensks réttar að réttur einstaklinga til greiðslna úr opinberum sjóðum 

skyldi vera án tillits til tekna maka, en í lögum væri þó víða tekið tillit til hjúskaparstöðu 

fólks. (..) Gæti það því átt við málefnaleg rök að styðjast að gera nokkurn mun á greiðslum 

til einstaklinga úr opinberum sjóðum eftir því hvort viðkomandi væri í sambúð eða ekki. 

(...) Af hálfu stefndu hafa verið lagðir fram útreikningar á því hvernig bótagreiðslum hefði 

verið háttað á árinu 2016 ef áfrýjandi hefði nýtt sér framangreinda heimild um 

tekjudreifingu í 10 ár. (…). Hefði áfrýjandi nýtt sér þessa heimild er ljóst 

fjármagnstekjurnar hefðu haft mun minni áhrif á bótagreiðslur til hennar og bætur ekki 

fallið niður árið 2015 eins og raunin varð. Þegar litið er til þessa verður að telja að sú 

ákvörðun löggjafans, að takmarka fjárhæð bóta vegna tekna sem stafa af fjármagnstekjum 

sem leystar hafa verið út í einu lagi eins og hér um ræðir, styðjist við málefnaleg sjónarmið 

og að gætt hafi verið meðalhófs og fer hún því ekki gegn þeim markmiðum 

almannatrygginga að veita þeim aðstoð til framfærslu sem á þurfa að halda. Verður því 

hvorki fallist á með áfrýjanda að löggjafinn hafi með umræddum reglum mælt fyrir um 

skerðingu á bótum til hennar sem óheimil sé samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

né að reglurnar feli í sér mismunun í garð áfrýjanda sem brjóti í bága við 65. gr. 

stjórnarskrárinnar.124 

Hvorki önnur stjórnarskrárákvæði né réttarfarsleg atriði komu í veg fyrir úrlausn dómsins á 

kröfu stefnanda. Skoðun á vægi alþjóðasamninga við ákvörðun inntaks 76. gr. stjskr. leiðir í 

ljós að ekki var fjallað um þau ákvæði alþjóðasamninga sem stefnandi bar fyrir sig.125 Inntak 

réttindanna skv. 76. gr. stjskr. er ekki greint sérstaklega en nærtækast kann að vera að álykta 

að meirihlutinn hafi ekki talið að skerðingin bryti gegn rétti hennar til lágmarksframfærslu enda 

 

124 [leturbreyting höfundar] 
125 Er það í samræmi við það mynstur sem dregið hefur verið fram um dóma sem fjalla um 76. gr. stjskr. 
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hefði hún getað nýtt sér lagaheimild sem hefði dregið úr skerðingunni. Þungamiðja dómsins er 

skoðun á því hvort ástæður skerðingarinnar geti talist málefnalegar. Í séráliti minnihlutans 

kemur hins vegar fram annað sjónarhorn á það hvort málefnalegar ástæður hafi verið fyrir 

skerðingunni: 

(...) verður ekki talið að stefndu hafi tekist að sýna fram á hvaða málefnalegi grundvöllur 

bjó að baki því við lögfestingu 16. gr. laga nr. 100/2007 að gera umræddan mun á áhrifum 

fjármagnstekna og launatekna maka á bótarétt bótaþega eftir lögunum. Fær sú tilhögun, 

sem löggjafinn hefur þannig ákveðið með a. lið 2. mgr. 16. gr. laga nr. 100/2007, ekki 

tryggt þeim bótaþegum sem þar falla undir þau lágmarksréttindi, sem í 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar felast, á þann hátt að þeir fái notið þeirra mannréttinda sem 65. gr. 

stjórnarskrárinnar er ætlað að tryggja, sbr. dóm Hæstaréttar 19. desember 2000 í máli nr. 

125/2000. 

 Þá skal víkja að Hrd. 8. október 2020 (mál nr. 13/2020). Í málinu hafði A verið synjað um 

fjárhagsaðstoð sveitarfélags vegna tekna maka hennar og bar hún fyrir sig 65. og 76. gr. stjskr. 

Ein af málsástæðum stefnanda var að með því að fella niður rétt hennar til fjárhagsaðstoðar 

hefði hún verið svipt rétti sem henni væri tryggður skv. 1. mgr. 76. gr. og 65. gr. stjskr. og taldi 

hún að slíkt fyrirkomulag uppfyllti ekki þau lágmarksréttindi sem fælust í ákvæðinu. Stefnandi 

byggði aðeins á 5. gr. 7. viðauka MSE um jafnrétti hjóna en ekki öðrum alþjóðlegum 

samningum. Í dómi Hæstaréttar eru lögskýringargögn með frumvarpi til laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nokkuð ítarlega rakin með áherslu á sjálfsákvörðunarrétt 

sveitarfélaga. Auk þess var markmiðslýsing laganna rakin og að hún kynni að hafa þýðingu við 

skýringu á lögunum en um leið að einstaklingum sé ætlað að bera ábyrgð á sjálfum sér. Í málinu 

höfðu tekjur A verið 150.018 kr. á mánuði en samanlagðar tekjur hennar og maka 412.880 kr. 

á mánuði. Grunnfjárhæð aðstoðar sveitarfélagsins fyrir einstakling var 174.952 kr. en fyrir hjón 

262.482 kr. Hæstiréttur vísaði einnig til þess að dómstólar geti skorið úr um hvort skipulag 

löggjafans uppfylli þau lágmarksréttindi sem 1. mgr. 76. gr. stjskr. beri að tryggja. Vísaði 

dómurinn því næst til þess að löggjafinn hefði með almennum lögum komið á velferðarkerfi 

og vísaði m.a. til laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar og nr. 40/1991 um félagsþjónustu 

sveitarfélaga en að lög nr. 40/1991 (hér eftir lfs.) væru rammalöggjöf sem veitti sveitarfélögum 

ákveðið frelsi og sjálfræði um val á leiðum til að ná markmiðum laganna. Sagði dómurinn því 

næst: 

Með því lögbundna fyrirkomulagi um velferðarkerfið, sem komið hefur verið á og 

hér var lýst, hefur almenni löggjafinn fullnægt þeirri skyldu sinni samkvæmt 1. mgr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar að tryggja öllum þeim sem þess þurfa að lögum rétt til 

aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra 

atvika. Svo sem skipulagi þessu er háttað hvílir á ríkisvaldinu frumskyldan til að veita 

þeim einstaklingum stuðning er þess þurfa. Eins og getur í fyrrgreindum dómi réttarins 19. 
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desember 2000 í máli nr. 125/2000 hefur löggjafarvaldið með lögum um 

almannatryggingar komið til móts við skyldur sínar um réttindi samkvæmt 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar að því er varðar öryrkja sérstaklega. Önnur lagaákvæði af þessum meiði 

svo sem samkvæmt lögum nr. 40/1991 eru á hinn bóginn heimildarákvæði en mæla ekki 

fyrir um rétt til greiðslna. Af þessu lögbundna fyrirkomulagi velferðarkerfisins leiðir að 

þegar fjárhagslegum stuðningi ríkisins sleppir kemur það almennt í hlut sveitarfélaga að 

taka afstöðu til þess á grundvelli þeirra laga sem um það gilda sérstaklega hvernig 

fjárhagsaðstoð þeirra við íbúa sína verður hagað til að tryggja þeim nauðsynlega 

framfærslu.126  

Líkt og gert var í málum D og öryrkjadómi III vísaði Hæstiréttur til þess að með því að koma 

á fót tiltekinni löggjöf hefði löggjafinn uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjskr. 

Efnislegt inntak 76. gr. er því takmarkað og er formlegt gildi ákvæðisins í forgrunni.127   

 Í sambandi við þá málsástæðu stefnanda að hún fengi ekki notið lágmarksréttinda 1. mgr. 

76. gr. og að sökum mismununar gæti hún ekki notið þeirra mannréttinda sem 65. gr. stjskr. 

kvæði á um fjallaði Hæstiréttur um það hvort málefnaleg rök stæðu fyrir takmörkun á aðstoð 

vegna tekna maka en umfram það var vísað til dóms Landsréttar um þetta atriði.128 Hæstiréttur 

lagði áherslu á fjögur atriði um það hvort málefnaleg rök væru fyrir skerðingunni. Í fyrsta lagi 

að í því lögbundna fyrirkomulagi velferðarkerfisins sem við lýði væri hér á landi skipti máli að 

aðeins þegar fjárstuðningi ríkisins sleppir komi það í hlut sveitarfélaganna að taka afstöðu til 

þess hvernig fjárhagsaðstoð þeirra verði háttað til að tryggja nauðsynlega framfærslu. Í öðru 

lagi taldi dómurinn skipta máli að fjárhagsaðstoð skv. lfs. sé tímabundin, ólíkt því sem gildi 

almennt í lögum um almannatryggingar. Í þriðja lagi að forræði sveitarfélaga á tekjustofnum 

sínum skv. 1. mgr. 78. gr. stjskr. og sjálfsákvörðunarréttur þeirra til að forgangsraða 

lögbundnum verkefnum innan ákveðins ramma, til viðbótar við það mat sem þeim væri veitt 

skv. lögskýringargögnum með lögum um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, leiddi til þess að 

sveitarfélögin hlytu að hafa verulegt svigrúm til mats. Í fjórða lagi vísaði dómurinn til þess að 

í öryrkjadóminum og Hrd. 2003, bls. 2411 (mál nr. 549/2002) hefði verið tekið fram að það 

kynni að vera málefnalegt að líta til tekna maka. Að öllu því virtu sagði í dóminum: 

 

126 [leturbreyting höfundar] 
127 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða bls. 127 og 136. 
128 Í dómi Landsréttar er staða stefnanda metin í 11.–12. mgr. þar sem rakið er að hún hafi þegar þegið örorkubætur 

skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð. Henni sé fyrst og fremst tryggður réttur með 

lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar og þar af leiðandi eigi ekki „nákvæmlega sömu sjónarmið“ við þegar 

kemur að fjárhagslegri aðstoð sveitarfélaga. Inntak 76. gr. virðist þá afstætt eða breytilegt eftir því hvort það sé 

ríkið eða sveitarfélög sem beri að veita aðstoðina eða tryggja skipulagið. Landsréttur ákvað að fyrst yrði að meta 

stöðu hennar samkvæmt lögum nr. 100/2007 áður en metið er hvort skerðing vegna tekna maka á grundvelli reglna 

um fjárhagsaðstoð gengi of langt. Landsréttur taldi að þeirri stöðu hennar virtri og til viðbótar við þá staðreynd að 

hún hafði sjálf tekjur að fjárhæð 150.018 kr. yrði ekki talið að skerðingin hefði farið í bága við grundvallarreglur 

stjórnarskrár. 
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Í ljósi þess sem áður er rakið verður eigi að síður að leggja til grundvallar að svigrúm 

sveitarfélaga til þess að láta tekjur maka hafa áhrif á rétt einstaklinga til fjárhagsaðstoðar 

samkvæmt lögum nr. 40/1991 sé rýmra en á við um þær ótímabundnu greiðslur sem 

almannatryggingalög mæla fyrir um. Af því leiðir að heimilt er í reglum sem settar eru á 

grundvelli laga nr. 40/1991 að mæla fyrir um skerðingu þeirrar fjárhagsaðstoðar sem 

kveðið er á um í sömu lögum vegna tekna maka og þá jafnvel með þeim afleiðingum að 

sú aðstoð geti eftir atvikum fallið niður eins og gerðist í tilviki áfrýjanda. Að gættu öllu 

framangreindu verður að telja að það fyrirkomulag reglna stefnda að láta tekjur maka hafa 

áhrif á rétt til fjárstuðnings eigi við málefnaleg rök að styðjast. Jafnframt er fallist á það 

mat Landsréttar að ekki verði talið að sú skerðing sem áfrýjandi sætti og um er deilt í 

málinu hafi farið í bága við grundvallarreglur stjórnarskrárinnar. 

Af dóminum má ráða að þegar kemur að þeirri aðstoð og þjónustu skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr. 

sem löggjafinn hefur falið sveitarfélögunum að sinna aukist svigrúmið til réttlætanlegrar 

skerðingar miðað við það þegar löggjafinn heldur verkefnunum hjá ríkinu.129 Sveitarfélögum 

eru ákveðnir tekjustofnar og framlög í fjárlögum en um leið er það lögbundið hlutverk þeirra 

að uppfylla ákveðnar skyldur og sinna ákveðnum verkefnum, enda „ráða [þau] málefnum 

sínum sjálf eftir því sem lög ákveða“ skv. 78. gr. stjskr. Þrátt fyrir 12. gr. lfs. þar sem 

sveitarfélögum er gert skylt að tryggja að íbúar geti séð fyrir sér og sínum eykst svigrúmið til 

mats á skerðingum á félagslegum réttindum sem 76. gr. stjskr. á að tryggja.130  

 

3.1.3 Dómhæfi um atvinnuleysisbætur og réttaröryggi námsfólks 

Sem fyrr segir hefur almennt verið fjallað nokkuð um dómhæfi EFMR á alþjóðavettvangi.131 

Til þess að greina skyldur sem SEFMR leggur á herðar ríkja hefur EFMR-nefndin fjallað um 

skyldu til að virða, skyldu til að vernda og skyldu til að uppfylla sem kunna að vera gagnlegar 

þegar dómhæfi mála er metið.132 Þrískipting ríkisvalds getur mælt gegn dómhæfi EFMR eins 

 

129 Þó má benda sérstaklega á tvennt varðandi þennan mun á ríki og sveitarfélögum. Í fyrsta lagi var einnig um að 

ræða aðstæður þar sem greiðslur féllu alfarið niður til bótaþega vegna tekna maka í öryrkjadómi III og taldi 

Hæstiréttur skerðingu málefnalega í því tilfelli líka. Hins vegar kann að vera að í öryrkjadómi III hafi Hæstiréttur 

lagt áherslu á að bótaþegi hefði getað nýtt sér leið til að draga úr skerðingunni en ekki gert það. Skerðingin hafi 

því ekki þurft að vera jafn mikil og raun bar vitni og er því enn óljóst hvort skerðing, sem gengur svo langt að 

bætur úr almannatryggingakerfinu falli niður, standist 76. gr. stjskr. Í öðru lagi hefur áhersla Hæstaréttar á vægi 

41. gr. stjskr. um fjárveitingarvald Alþingis þegar um ræðir mál þar sem deilt er um skerðingu á bótum eða aðstoð 

á vegum ríkisins, sambærileg áhrif á dóma og 78. gr. stjskr. um sveitarfélög. Að þessu tvennu virtu má færa rök 

fyrir því að megin munurinn á stöðu ríkisins og sveitarfélaga þegar kemur að svigrúmi til mats birtist fyrst og 

fremst í því að um heimildarákvæði til tímabundinna greiðslna sé að ræða. 
130 Nánar verður fjallað um ábyrgð sveitarfélaga í kafla 3.7. 
131 Brynhildur G. Flóvenz: „The Implementation of the UN Convention and the Development of Economical and 

Social Rights as Human Rights“, bls. 257; Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural 

Rights, bls. 101. 
132 Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights, bls. 11. 
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og fram hefur komið, en slíkar aðstæður eiga þó síður við um dómhæfi réttindanna á alþjóðlegu 

sviði þar sem ekkert „heimsvald“, ef svo má að orði komast, er við stýrið.133  

 Á sviði EES-réttar hefur verið staðfest að ríki geta ekki borið fyrir sig skort á viðhlítandi 

fjármagni sem ástæðu fyrir broti gegn málsmeðferðarreglum.134 Eðlismunur er á 

málsmeðferðarreglum, svokölluðum formreglum, annars vegar og efnisreglum á borð við 

EFMR hins vegar. Málsmeðferðarreglum ber að tryggja að ákvarðanir og verklag yfirvalda 

verði í samræmi við lög, ferli ákvarðana og virkni laga sé skilvirkt og hafa málsmeðferðarreglur 

sjaldnast áhrif á inntak ákvarðana.135 Efnisreglur kveða á um inntak reglnanna eða efni þeirra 

réttinda sem réttarreglan kveður á um, svo sem meðalhófsreglan sem á við um alla stjórnsýslu 

hins opinbera og mælir fyrir um að íþyngjandi ákvörðun megi ekki ganga lengra en nauðsyn 

ber til og aðeins beita þegar lögmætu markmiði verður ekki náð með öðru og vægara móti.136 

Ekki er hægt að líta fram hjá því að málsmeðferðarreglur eru ekki sjálfvirkar. Hvort 

málsmeðferð hafi verið réttlát, mál nægilega rannsakað, málshraði hafi verið virtur o.s.frv. 

byggist á heildstæðu mati á aðstæðum hverju sinni. Lög verða raunar seint alfarið laus við mat 

og túlkun.137 Að mati höfundar ætti matskennt eðli EFMR ætti því tæplega að koma í veg fyrir 

 

133 Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights, bls. 100; Má minnast á ummæli 

Hæstaréttar um að 2. gr. stjskr. sem kveður á um þrískiptingu ríkisvalds hérlendis, veiti almenna löggjafanum vald 

um skipulag samkvæmt 76. gr. stjskr. en dómstólar verði að meta hvort þau lágmarksréttindi samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Í því samhengi má einnig benda á grein Ragnhildar Helgadóttur í Úlfljóti 

frá árinu 2002 en þar segir á bls. 109: „(…) nú sé ljóst, sem ekki hefur verið áður, að dómar verði byggðir á 76. 

gr. stjórnarskrárinnar án þess að sjónarmið um það að efnahagsleg og félagsleg réttindi skuli ákvörðuð af 

löggjafanum standi því í vegi. “ 
134 Masgio C-10/90 (mgr. 24) þar sem því var hafnað að skortur á fjármagni og mannekla réttlæti brot gegn 

rannsóknarreglu: „It has been argued in the main proceedings that the difference in treatment resulting from the 

application of such legislation is justified by practical difficulties, namely the fact that where an accident pension 

is received in another Member State it is often impossible for the institution calculating the amount of the 

suspension of benefit to ascertain the annual earnings figure. However, Article 48(3) of the Treaty allows no 

limitation on the exercise of the right of freedom of movement for workers other than those which can be justified 

on the grounds of public policy, public security or publich health. Consequently, there can be no justification for 

any obstacle to freedom of movement of workers other than in the case explicitly provided for in the Treaty.“; 

Framkvæmdastjórnin g. Belgíu C-42/89 (mgr. 24) þar sem því var hafnað að skortur á fjármagni réttlæti brot gegn 

málshraðareglu: „(..) adccording to the case law of the Court, a Member State may not plead practical or 

administrative difficulties in order to justify non-compliance with the obligations and time-limits laid down in 

Community directives. The same holds true of financial difficulties, which is for the Member State to overcome 

by adopting appropriate measures.“ 
135 Arnar Þór Stefánsson: Ógilding stjórnvaldsákvarðana, bls. 6-9. 
136 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - Almennar efnisreglur, bls. 2 og 83.  
137 Ber hér að nefna tvær megin réttarheimspekikenningarnar náttúrurétt og vildarrétt, en í verulega stuttu máli 

felur hið fyrra í sér að siðferðisleg þýðing laganna verði ekki slitin frá gildi þeirra fyrir samfélagið og hið síðara 

að afstaða skuli ekki tekin til siðferðis eða hvort lögin séu réttlát, sanngjörn eða skynsamleg. Sjá Hafstein Þór 

Hauksson og Skúla Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki. Reykjavík 2014, bls. 44. 
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að dómstólar eða úrskurðaraðilar skýri inntak EFMR og hvort þau réttindi hafi verið brotin 

hverju sinni.138 Þó er ljóst að tregða hefur verið til þess undanfarin ár.    

 Þáverandi forsætisráðherra Íslands taldi að með öryrkjadóminum frá árinu 2000 hefði 

Hæstiréttur tekið sér lagasetningarvald.139 Samfélagsumræða og greinarskrif fræðafólks fór af 

stað og báru fræðigreinar jafnvel með sér nokkurs konar aðvörun um meðferð dómstóla á 

dómsvaldinu þegar kæmi að EFMR vegna svokallaðrar „íhlutunar [dómstóla] í pólitísk 

deilumál“.140 Af lestri kafla 3.1.2 mætti ætla að dómstólar hefðu veitt slíkum málflutningi 

athygli. 

 Aðgangur að dómstólum þarf að vera raunhæfur og virkur, sbr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. 

MSE.141 Í íslensku réttarkerfi fara dómstólar með endurskoðunarvald yfir því hvort lög séu 

formlega eða efnislega ósamrýmanleg stjórnarskrá og geta vikið lögum sem þeir telja fara 

efnislega gegn ákvæðum stjórnarskrár til hliðar og sleppt því að beita þeim við úrlausn mála.142 

Dómstólar skera einnig úr um embættistakmörk yfirvalda og þá hvort stjórnvöld hafi farið að 

lögum eða ekki, sbr. 60. gr. stjskr. Standi skortur á lögvörðum hagsmunum einstaklings því í 

vegi að viðkomandi geti leitað réttar síns kann það að teljast lögmæt takmörkun á aðgengi að 

dómstólum.143 Hik Hæstaréttar við að taka fyrir dómkröfur eða skera úr um rétt fólks skv. 76. 

gr. stjskr. og alþjóðlegum skuldbindingum Íslands hefur þó ekki einungis grundvallast á skorti 

á lögvörðum hagsmunum eins og að framan hefur verið rakið.  

 Þær leiðir sem hægt er að fara við að leita á náðir dómstóla til úrlausnar á réttindum 

borgaranna eru skilgreindar í lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir eml.). Kári 

Hólmar Ragnarsson hefur velt því upp að kostur viðurkenningarkrafna, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml., 

sé að gagnrýni á afskipti dómstóla af löggjafarvaldi kann síður að eiga rétt á sér.144 Það er að 

því gefnu að dómstólar dæmi ekki um hvernig skipulag löggjafans eigi að líta út, heldur kveði 

 

138 Sjá t.d. fyrrgreindan Hrd. 3. febrúar 2016 (mál. nr. 12/2016) þar sem Hæstiréttur kvað málsaðila ekki hafa 

afmarkað nægilega vel hvaða réttinda hún teldi sig njóta m.t.t. 76. gr. stjskr. og vísaði kröfunni því frá. 
139 Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla.“ bls. 12. 
140 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 103. Um almenn greinaskrif og samfélagsumræðu sjá t.d.: „Bréfaskipti forseta Alþingis 

og Hæstaréttar“, http://www.mbl.is/; „Stjórnarandstæðingar gagnrýna svar forseta Hæstaréttar“, 

http://www.mbl.is/; Páll Sigurðsson: „Dómarar dæma sig vanhæfa“, http://www.mbl.is/. 
141 Sjá MDE Airey gegn Írlandi, 9. október 1979, (6289/73) þar sem Airey hafði ekki efni á að fara í mál og varð 

skv. lögum að hafa lögmann til að fá skilnað. Sjá einnig Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) þar sem 6. gr. MSE hafði 

bein áhrif á 70. gr. stjskr. og Hæstiréttur áréttaði að í 70. gr. felist sjálfstæð regla um að fólk eigi almennt rétt á að 

bera mál sitt undir dómstóla. 
142 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 442; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og 

handhafar ríkisvalds, bls. 166-167. 
143 Sjá 1. mgr. 25. gr. eml. og gagnályktun frá 1. ml. 2. mgr. 25. gr. eml.; Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2096. 
144 Kári Hólmar Ragnarsson: Falsvonir Öryrkjabandalagsdómsins? – nýleg dómaframkvæmd um félagsleg 

réttindi“, bls. 49. 
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á um hvort skipulagið sé fullnægjandi og í samræmi við „efni réttinda“145 sem um ræðir en í 

því felst að dómstólar þurfa að skýra efni 76. gr. stjskr. með einhverjum hætti.146 Þannig gætu 

dómstólar viðurkennt hvort einstaklingi hefði verið tryggður lágmarksréttur í samræmi við 

inntak 76. gr. stjskr. eða ekki. Aftur á móti hefur Björg Thorarensen fært rök fyrir því að 

álitaefni sem snúa að skerðingu á rétti skv. 76. gr. stjskr. og ógildingu þeirra ákvarðana séu 

meðfærilegri úrlausnarefni fyrir dómstóla.147 Það hljóti að vera einfaldara að skera einungis úr 

um hvort skerðing eða takmörkun réttinda hafi gengið of langt og að ógilda eigi hana eða 

dómstólar sleppi að beita lagareglum þess efnis. Róbert Spanó hefur þó sagt að ef eingöngu 

ógildingarkröfur yrðu tækar dómkröfur, þrátt fyrir að stjórnarskrárgjafinn hafi veitt tiltekin 

efnisleg réttindi og réttarfarslög geri ráð fyrir að dómstólar skeri úr um tilvist réttinda skv. 2. 

mgr. 25. gr. eml., yrði réttaröryggi einstaklinga og aðgengi þeirra að dómstólum skert.148  

 Í seinni tíð virðist Hæstiréttur ekki ætla að hætta sér á sömu slóðir og gert var í 

öryrkjadóminum. Kröfur sem snúa að viðurkenningu á jákvæðri skyldu ríkisvalds svo að 

lágmarksaðstoð skv. 76. gr. stjskr. sé uppfyllt, eftir fyrir fram gefnu skipulagi sem ákveðið er 

á málefnalegan hátt, virðast ekki dómtækar.149 Ýmist er þetta vegna réttarfarsatriða á borð við 

skýrleika viðurkenningarkrafna, skorts á lögvörðum hagsmunum og lögspurningar. Í þeim 

málum þar sem kröfum er ekki vísað frá hefur Hæstiréttur veigrað sér við að leysa efnislega úr 

inntaki 76. gr. og þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem ákvæðinu tengjast þegar einstaklingar 

 

145 Í 1. ml. 2. mgr. 25. gr. eml. segir: „Nú hefur sóknaraðili lögvarða hagsmuni af því að skorið sé úr um tilvist 

eða efni réttinda eða réttarsambands, og getur hann þá leitað viðurkenningardóms um kröfur sínar í þeim efnum.“ 
146 Minnast má á General Comment No. 19, 11.-24. gr. og kafla 2.1.1 um SEFMR þar sem fram kom að ríkjum 

ber skylda til að tryggja að úrræði sem eiga að tryggja félagsleg réttindi borgaranna séu viðunandi. Höfundur telur 

það mæla með því að viðurkenningarkröfur ættu að vera dómhæfar þar sem dómstólar myndu skera úr um hvort 

úrræði borgaranna séu viðunandi í skilningi 76. gr. stjskr. og SEFMR. 
147 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 100. 
148 Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla“, bls. 32. 
149 Málum sem vísað var frá af réttarfarslegum ástæðum: fyrrnefndur Hrd. 2002, bls. 2226 (mál nr. 249/2002); 

Hrd. 13. ágúst 2010 (mál nr. 384/2010) þar sem einstaklingur gat ekki haft uppi kröfu um að reglur sem 

takmörkuðu aðgengi hennar að ferðaþjónustu brytu gegn 35. gr. laga nr. 59/1992 enda réðu reglurnar réttarstöðu 

allra íbúa í fimm sveitarfélögum.; Fyrrgreindur dómur Hrd. 2. maí 2014 (mál nr. 237/2014); Hrd. 23. október 

2014 (mál nr. 659/2014); Hrd. 3. febrúar 2016 (12/2016); Hrd. 2. júní 2016 (mál nr. 595/2015) þar sem fjárkröfur 

voru taldar reistar á því að foreldri langveiks barns ætti skýlausan rétt til tekjutengdra greiðslna en 8. gr. laga nr. 

22/2006 sem krafan byggði á kvæði ekki á um skýlausan rétt heldur matskenndan og dómstóla brysti vald til að 

taka slíka kröfu til greina.; Hrd. 9. febrúar 2017 (mál nr. 223/2016). Sjá einnig Hrd. 2005, bls. 5237 (mál nr. 

208/2005) þar sem krafist var umönnunargreiðslna og taldi dómstóllinn að leggja yrði mat á kröfu um útgjöld, 

umönnun eða gæslu sem væri ekki á valdsviði dómstóla að ákveða að þær yrðu hærri en sérfræðilæknir TR hefði 

metið; Úrskurður Lrd. 15. febrúar 2019 (mál nr. 672/2018) þar sem talið var að viðkomandi hefði ekki lögvarða 

hagsmuni af ógildingarkröfu þar sem fjárkröfur sem myndu fylgja í kjölfarið yrðu fyrndar. 
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hafa borið ákvæðið fyrir sig og vísar fremur til forgangs fjárveitingarvalds þingsins, sjálfstæði 

sveitarfélaganna eða einblínir á málefnalegar ástæður skerðinga.150  

 Hæstiréttur hefur einnig tekið skýra stefnu þegar kemur að túlkun jafnræðisreglunnar, 65. 

gr. stjskr., um að í henni felist að tryggja beri jafnræði innan þeirra þjóðfélagshópa sem um 

ræðir hverju sinni. Með öðrum orðum felist ekki í reglunni að tryggja jafnræði allra, almennt. 

Frekar megi líta svo á að fólk sem telst búa yfir tilteknum sameiginlegum eiginleikum sem 

aðgreina það frá hinum almenna borgara, ef svo má að orði komast, eigi að búa við sömu stöðu 

og ekki megi mismuna því innan síns hóps.151 Jafnræði sé tryggt eins lengi og fólk í sama 

þjóðfélagshópi hafi það jafn gott, eða eftir atvikum slæmt. Benda má á að sú nálgun samrýmist 

illa athugasemdum sem fylgdu með frumvarpi að stjskl.nr. 97/1995 um 65. gr. stjskr.: 

(...) því nauðsynlegt er að þeir sem búa við rýran hag fái frekar efnahagslegan stuðning frá 

ríkinu en hinir sem hafa aðstæðna sinna vegna ekki þörf fyrir slíkan stuðning. Dæmum 

eins og þessum er ætlað að sýna fram á að réttlætanlegt getur verið að gera ákveðnum 

hópum hærra undir höfði í löggjöf í viðleitni til að rétta skertan hlut þeirra til jafnvægis 

við aðra þjóðfélagshópa.152 

Ekki er hægt að skilja athugasemdirnar öðru vísi en svo að þegar skorið er úr um hvort fólk 

njóti réttinda til jafns við aðra, svo sem réttar til viðunandi lífsafkomu og lágmarks framfærslu, 

skuli kanna að hvaða leyti staða þess til að njóta réttindanna sé tryggð miðað við aðra 

þjóðfélagshópa en ekki eingöngu miðað við það hvort mismunun eigi sér stað milli fólks innan 

sama hóps. Skilaboð Hæstaréttar í öryrkjadóminum verður að telja samrýmast þessari 

athugasemd frumvarpsins vel. Þá verður að telja að sérstakar jafnræðisreglur innan EFMR, sem 

og í íslenskum rétti, sbr. t.d. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 10/2004 um starfsmenn í hlutastörfum, miði 

að því að jafna stöðu ólíkra hópa.153  

 Í lagaumhverfi dagsins í dag er höfundur ekki bjartsýnn á að Hæstiréttur myndi fallast á 

dómhæfi krafna sem byggðust á 76. gr. stjskr. og 65. gr. stjskr. um framfærslurétt námsfólks í 

 

150 Hrd. 8. nóvember 2012 (mál nr. 547/2011); Hrd. 1. júní 2017 (mál nr. 768/2016) og Hrd. 15. nóvember 2018 

(mál nr.795/2017). Undantekning á því er Hérd. Rvk. 30. júní 2015 (í máli nr. E-327/2015). 
151 Styðst sú túlkun höfundar t.d. við fyrrgreinda Hrd. 13. júní 2013 (mál nr. 61/2013) og Hrd. 2004, bls. 2578 

(mál nr. 27/2004); Einnig Hrd. 2001, bls. 1169 (mál nr. 395/2000) þar sem Hæstiréttur sagði um ákvæði sem setti 

þak á viðmiðunartekjur fyrir örorkubætur: „Það nær á sama veg til allra, sem eins stendur á um og fara yfir það 

tekjumark, sem það miðast við, og verður það ekki talið brjóta gegn 65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 3. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995.“ 
152 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2085–2086 um 65. gr. stjskr., [leturbreyting höfundar] 
153 Sjá kafla 2.3.1 um SEFMR; einnig t.d. General Comment No. 19, 31. gr. og 33. gr, auk 6. mgr. 21. gr. 

samþykktar ILO nr. 175 um hlutastörf. 
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atvinnuleysi.154 Miðað við þessa túlkun á jafnræðisreglunni kann að vera í lagi að allt vinnandi 

námsfólk yrði án réttinda til atvinnuleysistrygginga því það væri allt í námi, frekar en að það 

sæti við sama borð og annað vinnandi fólk. Leiða má líkum að því að það þyrfti töluverða 

stefnubreytingu til að mælikvarðar öryrkjadómsins skytu upp kollinum aftur og dómstóllinn 

myndi skera úr um inntak framfærsluréttar námsfólks. Vægi alþjóðlegra skuldbindinga yrði 

ólíklega mikið og yrði 41. gr. og 2. gr. stjskr. möguleg hindrun miðað við framangreinda dóma. 

Líklegra til árangurs kann að vera að byggja málflutninginn á 72. gr. stjskr. um eignarrétt.155 

Mætti þá segja að fyrir tilstilli vinnuframlags síns standi námsfólk undir greiðslu 

atvinnutryggingagjalds og því eigi það eignarréttarlegt tilkall til greiðslna úr 

atvinnuleysistryggingasjóði.156 Telja má að slík krafa yrði einnig líklegri til að ná eyrum MDE 

enda réttarstaða sem hefur ekki verið leyst úr með beinum hætti þó hún sé svipuð málum sem 

komið hafa fyrir dómstólinn og kunni að ríma við þær línur sem dómurinn hefur lagt varðandi 

1. gr. 1. viðauka MSE.157 Úr þessu verður þó ekki endanlega leyst í þessari ritgerð en eins og 

 

154 Málaferli fyrir dómstólum er því a.m.k. ekki sú málsmeðferð sem er til staðar til að skera úr um hvort skilyrði 

séu uppfyllt eða skyldur ríkja séu uppfylltar eins og EFMR-nefndin gerir kröfu um að sé til staðar, sbr. umfjöllun 

kafla 2.1.1. og General Comment No. 19, 11-24. gr. Málsmeðferð innan stjórnsýslunnar og sveitarfélaga er þó til 

staðar eins og gert verður grein fyrir í köflum 3.4.4 og 3.7.1. 
155 Nefna má dóm sem varðaði almannatryggingakerfið þar sem stefnandi bar fyrir sig eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar. Í Lrd. 31. maí 2019 (mál nr. 466/2018) var tekist á um afturvirka skerðingu á bótarétti vegna 

ellilífeyris úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóði. Stefnandi setti fram málsástæður sem byggðust á 

banni við afturvirkni laga, sbr. 1. mgr. 69. gr. og 2. mgr. 77. gr. stjskr. og vernd eignarréttar skv. 72. gr. stjskr. 

Fyrir héraði byggði stefndi á að fjárveitingarvaldið væri í höndum Alþingis skv. 41. og 42. gr. stjskr. og væri það 

í hendi löggjafans að setja reglur um hvernig skipulagi bótagreiðslna almannatryggingakerfisins væri háttað m.t.t. 

76 . gr. stjskr. Þá ávinnist ekki réttindi til ellilífeyris með vinnuframlagi heldur með búsetu og því sé um félagslegt 

kerfi að ræða sem sé ekki þess eðlis að veita vernd eignarréttinda skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. Héraðsdómur taldi þó 

að kröfuréttindi á grundvelli almannatrygginga sem fengin væru með lögmætum hætti nytu verndar eignarréttar 

en að í ljósi málsástæðna um mistök við lagasetningu hefði ekki myndast eign sem væri varin af 72. gr. stjskr. og 

1. gr. 1. viðauka MSE. Landsréttur komst að annarri niðurstöðu og leysti nokkuð ítarlega úr vernd eignarréttinda 

og heimildar til skerðingar á þeim. Í niðurstöðu Landsréttar var m.a. vísað til dóma Hæstaréttar, MDE, Kjartan 

Ásmundsson gegn Íslandi, 12. október 2004 (60669/00), og til 1. gr. 1. viðauka MSE og sagði að réttarvernd MSE 

næði til réttinda úr almannatryggingum þó svigrúm til skerðinga gæti verið nokkurt. Niðurstaða Landsréttur var 

að fallast á kröfu stefnanda um að skerðingin bryti gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrár.; Má til viðbótar benda 

á Hrd. 16. október 2003 (mál nr. 549/2002) varðandi EFMR-réttindi og 72. gr. stjskr. Á hinn bóginn bar stefnandi 

72. gr. stjskr. einnig fyrir sig í fyrrgreindum Hrd. 13. júní 2013 (mál nr. 61/2013) og sagði héraðsdómur um þá 

málsástæðu sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna: „(…) stefnandi hefur ekki til þessa fengið óskertar 

greiðslur að því er varðar örorkulífeyri, aldurstengda örorkuuppbót eða tekjutryggingu. Er því ekki verið að skerða 

réttindi sem stefnandi hefur þegar áunnið sér og þar með getað myndað eign í skilningi 72. gr. stjórnarskrár.“; Í 

Hrd. 17. desember 2009 (mál nr. 665/2008) var ekki fallist á að um óheimila skerðingu á eignarétti skv. 72. gr. 

stjskr. væri að ræða þegar greiðslur úr lífeyrissjóði voru skertar vegna breyttra reglna og ekki kom 76. gr.stjskr. í 

veg fyrir breytinguna heldur. 
156 Yrði þá m.a. að leysa úr því hvort takmörkun á rétti námsfólks til greiðslna úr sjóðnum byggist á lögmætu 

markmiði, á málefnalegum grunni, hvort takmörkunin sé almenn eða sértæk, hversu þungbær hún sé og hvort gætt 

sé jafnræðis og meðalhófs. 
157 Flestir dómar MDE um eignarréttindi almannatrygginga snúa að lífeyrisréttindum. Þá hefur dómstóllinn bæði 

ítrekað að bein fjárframlög í sjóði almannatryggingakerfis leiði til lögmætra væntinga sem teljist til eignarréttinda 

og ítrekað að ákvæði 1. gr. 1. viðauka MSE veiti ekki réttinn til að eignast eitthvað. Vísast til kafla 2.3.2 um MSE 

um nánari umfjöllun.  
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fyrr segir er ljóst að MDE er að færa út kvíarnar varðandi félagsleg réttindi og kann að vera 

sérstakt tilefni til rannsóknar á því.  

 

3.2 Kerfissjónarmið og notendasjónarmið  

Ýmiss konar sjónarmið kunna að búa að baki skipulagi velferðarkerfisins. Helstu sjónarmiðin 

sem vegast á við úrlausn í málum einstaklinga eru kerfissjónarmið og notendasjónarmið. 

Útgangspunktur kerfissjónarmiða er að þar er gætt að hagsmunum heildarinnar.158 Hagsmunir 

heildarinnar fara iðulega saman við hagsmuni kerfisins sjálfs; það skuli vera hagkvæmt, 

skilvirkt og fyrirsjáanlegt. Við skipulag kerfa sem eiga að tryggja velferð, svo sem 

atvinnuleysistryggingakerfa eða sjúkratryggingakerfa, eru hagsmunir heildarinnar óneitanlega 

mikilvægir. Notendasjónarmið fela á hinn bóginn í sér að einstaklingar verði að geta notið góðs 

af kerfunum. Kerfin þurfa að þjóna tilgangi sínum og til þess þarf ákveðinn sveigjanleika. 

Réttarstaða fólks innan kerfanna er háð togstreitu milli þessara sjónarmiða.159 

Almannatryggingakerfið er stórt og flókið, byggt á fjölmörgum lagabálkum og reglugerðum út 

frá þeim svo það getur auðveldlega öðlast sjálfstætt „líf“.160 Kerfið kann að telja sig vita betur 

en borgarinn sjálfur um það hvað sé borgaranum fyrir bestu.161  

 Fulltrúar kerfisins eru ríkið, yfirvöld og stofnanir í þeirra eigu. Þessir fulltrúar starfa eftir 

stjórnsýslulögum og í stjórnsýslurétti kunna kerfissjónarmið að vera í hávegum höfð.162 

Fulltrúar notenda eru svo þeir einstaklingar sem þurfa á kerfinu að halda. Tiltölulega augljós 

aðstöðumunur er milli fulltrúanna, ríkisvaldsins annars vegar og einstaklinganna hins vegar. 

Kerfissjónarmið gætu auðveldlega orðið ofan á í hvívetna við lagasetningu og reglugerð, 

sérstaklega þegar um er að ræða stjórnvaldsfyrirmæli þar sem þau eru yfirleitt samin einhliða 

af fulltrúum kerfanna. Fulltrúar kerfisins eru líklegir til að vera annt um fjárhagsstöðu hins 

opinbera og getur það haft áhrif á reglugerð og lagasetningu og þar með á réttindi 

borgaranna.163 Innan kerfanna eru mannréttindi helsti þátturinn sem er til þess fallinn að gera 

notendasjónarmiðum hærra undir höfði.164 Skyldur ríkja til að virða og vernda mannréttindi 

einstaklinga eru til þess fallnar að draga úr svigrúmi ríkja til að takmarka réttindi borgaranna 

 

158 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 32. 
159 Sama heimild, bls. 31. 
160 Sama heimild, bls. 35. 
161 Sama heimild, bls. 35. 
162 Sama heimild, bls. 36. 
163 John Klausen: Offentlig forsørgelse, bls. 299. 
164 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 34. 
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innan þeirra kerfa sem ríki setja á stofn og knýja fram nauðsynlegan sveigjanleika innan 

kerfanna.165  

 Sjónarmiðin skipta ekki síður máli við túlkun og beitingu laga og reglna. Hafi lög og reglur 

verið samin með hagsmuni kerfisins að leiðarljósi kann notendamiðuð túlkun að vera 

nauðsynleg svo virkni kerfisins verði í raun að veruleika fyrir notendur þess. Sveigjanleika og 

notendamiðaðri túlkun kunna að vera sett mörk með rökum um fyrirsjáanleika og vegna 

fordæma. Þróun og eðli löggjafarinnar getur haft áhrif við túlkun. Þannig reyndi í UA 31. ágúst 

2000 (2516/1998) á hugtakið slys í almannatryggingakerfinu og sagði umboðsmaður að í vafa 

mætti m.a. líta til: „réttarþróunar í íslenskum og norrænum rétti við mat á því hvernig skilgreina 

eigi hugtakið.“ Í UA 17. október 2000 (2796/1999) vísaði umboðsmaður til tilgangs 

löggjafarinnar sem væri undir hverju sinni en deilt var um lögmæti synjunar á styrk til 

bifreiðakaupa sem byggðist á reglugerð settri með stoð í lögum um félagslega aðstoð:  

(…) ef vafi leikur á um val á lögskýringarkostum við túlkun á inntaki slíkra lagaákvæða 

verði að velja þann skýringarkost sem best samrýmist tilgangi löggjafarinnar í heild sinni, 

eðlilegri framkvæmd hennar og þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná að því gættu 

að slík túlkun falli að orðalagi ákvæðisins.  

Komst umboðsmaður síðan að því að heimildarákvæði laganna um synjun á 40% bifreiðastyrk 

gæti ekki byggt á verklagsreglum sem afmörkuðu þann hóp sem njóta skyldi styrksins með 

rýmri hætti en leiddi af orðalagi lagaákvæðisins og reglugerða setta á grundvelli þess. Túlkunin 

var notandanum í hag.  

 Dómari tók tillit til aðstöðumunar milli fulltrúa kerfisins, TR, og fulltrúa notenda, föðurins, 

og einnig til tilgangs löggjafarinnar í Hérd. Rvk. 4. júlí 2018 (E-2174/2017). Málið varðaði 

deilu um rétt föður langveiks barns til tekjutengdra greiðslna fyrir foreldra á vinnumarkaði. Í 

dóminum sagði:  

Við gæslu hagsmuna ríkisvaldsins eða einstakra þátta þess í skiptum við almenna borgara 

getur það ekki verið hlutverk stjórnvalda að leita allra leiða eða beita öllum brögðum til að 

fá sýknu fyrir hið opinbera eða til að fá málum vísað frá dómi. Þeim sem falið er að koma 

fram fyrir hönd ríkisvaldsins í dómsmáli er ekki tækt að verjast með öllum sömu ráðum og 

einkaaðilum. Þeim sem fara með opinbert vald eða sem falið er að gæta hagsmuna 

hins opinbera er trúað fyrir hlutverki sem þeir verða að sinna í almannaþágu og af 

virðingu fyrir skyldu sinni til að stuðla að réttmætri niðurstöðu. Þar getur 

tilgangurinn ekki helgað meðalið. Sonur stefnanda er enn á barnsaldri. Augljóst er, 

sérstaklega með tilliti til sjúkdóms hans og fötlunar, að þau atvik gætu enn orðið í lífi hans 

sem myndu kalla á að foreldrar hans þyrftu að leggja niður störf til að annast hann. 

Hagsmunir stefnanda af því að fá úrlausn um það hvort hann geti notið slíks réttar eða 

 

165 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 34. 
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hvort gildissviðsákvæði hinnar umþrættu lagagreinar útiloki hann frá slíkum rétti 

eru því brýnir og augljósir.166   

 Í dönskum rétti má finna dæmi um að dómstólar skeri úr um réttarágreining með 

notendasjónarmið að leiðarljósi. Í Østre Landsrets dom 2014 (BS 7 C-157972011) hafði kona 

fengið sjúkradagpeninga áður en starfsgetumat hafði farið fram. Slíkt samrýmdist ekki 

framkvæmd og var því deilt um rétt konunnar til greiðslna. Landsréttur tiltók að sveitarfélagið 

þyrfti að bera ábyrgð á þeirri vanrækslu að senda hana ekki í starfsgetumat áður en henni voru 

greiddar bætur. Slíkt er notendavæn túlkun enda bar fulltrúi kerfisins hallann af þessum 

mistökum. Í Ufr. 2000, bls. 1258 var hins vegar um blindan nemanda að ræða sem var búsettur 

í Danmörku og var á endurhæfingabótum. Nemandinn vildi nýta bæturnar til þess að stunda 

nám í Lundi í Svíþjóð enda gæti námið þar gert hana hæfari á vinnumarkaði. Meirihluti réttarins 

hafnaði því þar sem það færi gegn búsetukröfu laganna, bæturnar ætti að nota í Danmörku og 

það væri ekki hagkvæmt að fara til Lundar og fá endurhæfingu þar. Í séráliti kom þó fram að 

með þessu hefði stúlkan meiri möguleika á að framfleyta sér sjálf og þyrfti síður að vera á 

framfæri danska ríkisins. Það væri henni og dönsku samfélagi í hag og ætti að ganga framar 

búsetukröfunni. Varð því vart við kerfissjónarmið í meirihluta en notendasjónarmið í 

minnihluta niðurstöðu dómsins. 

 Þessi sjónarmið geta leitt til ólíkra niðurstaðna í málum einstaklinga. Í kafla 3.4.4 og 

niðurstöðum ritgerðarinnar verður kannað hvort réttarframkvæmd og úrlausnir 

úrskurðarnefnda beri með sér að annað hvort sjónarmiðið sé ráðandi í íslenskum rétti. 

 

3.3 Skilgreining hugtaka 

Áður en kafað er dýpra í það hvernig skipulag almannatryggingakerfisins tryggir námsfólki 

framfærslu í atvinnuleysi er nauðsynlegt að gera grein fyrir ákveðnum hugtökum og 

markmiðum að baki þeim lagaákvæðum þar sem hugtökin koma fram.  

 

3.3.1 Nám 

Nám er sérstaklega skilgreint í lögum um atvinnuleysistryggingar. Samkvæmt c-lið 3. gr. 

laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 37/2009, um breytingu á lögum nr. 54/2006, um 

atvinnuleysistryggingar, og lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari 

breytingum, (hér eftir bl. 37/2009) er nám: 

 

166 [leturbreyting höfundar] 

https://www.althingi.is/altext/stjt/2006.054.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2000.095.html
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Samfellt nám, verklegt eða bóklegt, í viðurkenndri menntastofnun innan hins almenna 

menntakerfis á Íslandi sem stendur yfir í a.m.k. sex mánuði. Enn fremur er átt við nám á 

háskólastigi og það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar 

og nám á háskólastigi. Einstök námskeið teljast ekki til náms.  

Í athugasemdum með frumvarpi breytingalaganna sagði að breytingin hefði verið til þess gerð 

að líta ætti eingöngu til þess um hvers konar náms væri að ræða, óháð námshlutfalli.167 Áður 

var ákvæðið svona:  

75–100% samfellt nám, verklegt eða bóklegt, í viðurkenndri menntastofnun innan hins 

almenna menntakerfis á Íslandi sem stendur yfir í a.m.k. sex mánuði. Enn fremur er átt við 

75–100% nám á háskólastigi og það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til 

undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Einstök námskeið teljast ekki til náms. 

Nánari skýringar á skilgreiningu náms skv. c-lið 3. gr. í athugasemdum með 3. gr. í frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 54/2006 voru á þá leið að hugtakið væri efnislega samhljóða 

skilgreiningu laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof, sbr. einnig reglugerð nr. 

1056/2004. Þó umfjöllun frumvarpsins um 3. gr. sé rýr um það hvað teljist vera nám almennt 

má skilja ákvæðið á þá leið að í því felist nokkur skilyrði. Í fyrsta lagi þarf námið að vera 

samfellt, í öðru lagi þarf það að vera stundað við viðurkennda menntastofnun innan hins 

almenna menntakerfis á Íslandi, í þriðja lagi þarf það að standa yfir í a.m.k. sex mánuði, í fjórða 

lagi fellur nám á háskólastigi og nám sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar 

og nám á háskólastigi undir nám samkvæmt ákvæðinu og loks er áréttað að einstök námskeið 

teljist ekki til náms. 

 Vert er að hafa í huga að í atvinnuleysistryggingakerfinu hefur tiltekið nám og námskeið 

verið skilgreint þannig að slíkt falli ekki undir 3. gr. atvl. Það er gert með reglugerð nr. 

1223/2015 um nám og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði, sett með stoð 

í 5. mgr. 12. gr. laga nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir (hér eftir lva.), þar sem vísað er 

beint í 3. gr. og má ætla að stefnt hafi verið að samræmdu kerfi efnisreglna.168 Í reglugerðinni 

eru ákveðin nám og námskeið skilgreind sem vinnumarkaðsaðgerð, sbr. 1. mgr. 52. gr. atvl., 

enda auki þau vinnufærni atvinnuleitanda. Nánar tiltekið getur Vinnumálastofnun (hér eftir 

 

167 Í ÚAV 10. júlí 2008 (7/2008) hafði Vinnumálastofnun hafnað umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur sem 

barst 2. janúar 2008 á grundvelli 52. gr. atvl., en hún hafði stundað nám um nokkurra ára skeið og hafði síðast 

verið í tímabundnu starfi 15. október 2007. Hún átti aðeins eftir 5 eininga ritgerð vorið 2008 eða þriðjung af 100% 

námi. VMST tók fram að stofnunin mæti það svo að nemendur í háskólanámi ættu rétt á námsláni á sama tíma og 

þeir ynnu að lokaritgerð og ættu námsmenn ekki að geta valið um greiðslu atvinnuleysisbóta eða námslán. 

Úrskurðarnefndin hafnaði þessu enda uppfyllti námið ekki skilyrði c-liðar 3. gr. atvl. en auk þess komst nefndin 

að því að annmarkar hefðu verið á málsmeðferðinni og var hin kærða ákvörðun ómerkt og vísað til VMST til 

löglegrar meðferðar. 
168 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 82. 
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VMST) gert samning við atvinnuleitanda um að stunda ákveðið nám samhliða greiðslum bóta 

og þarf það tiltekna nám að teljast til vinnumarkaðsúrræða skv. reglugerðinni.  

 Þá skal víkja að innri samræmisskýringu og túlkun hugtaksins til samræmis við önnur 

ákvæði í sama lagabálki.169 Í athugasemdum með 52. gr. atvl., í frumvarpi sem varð að lögum 

nr. 54/2006 sem kveður á um að námsfólk eigi ekki rétt á atvinnuleysisbótum samhliða námi, 

segir að miðað sé við að það skipti ekki máli hvort um sé að ræða dag- eða kvöldskóla eða 

fjarnám. Þá víkja athugasemdirnar að tengslum við námslánakerfið, enda: „[má] ætla að 

atvinnuleitandi [í lánshæfu námi] geti leitað til [Lánasjóðs íslenskra námsmanna] á sama hátt 

og aðrir námsmenn í lánshæfu námi“.170 Þetta sjónarmið löggjafans um að lánasjóðurinn grípi 

vinnandi námsfólk þegar atvinnuleysisbótakerfinu sleppir ber að hafa í huga við lestur 

ritgerðarinnar og verður vikið að því eftir því sem við á. Um leið ber að veita því athygli að 

það nám sem vísað er til skuli vera lánshæft. Í 2.–4. mgr. 52. gr. atvl. eru gerðar undantekningar 

á því að viðkomandi megi ekki stunda nám skv. c-lið 3. gr. laganna og þiggja 

atvinnuleysisbætur samhliða. Undanþágurnar í 2.–3. mgr. eru bundnar þeim skilyrðum að 

námið sé skipulagt þannig að um svo lágt námshlutfall sé að ræða að það sé ekki „lánshæft“ 

hjá Menntasjóði námsmanna (hér eftir MSN). Í 4. mgr. er svo undanþága um að mega stunda 

nám sem skipulagt er samhliða vinnu sé það ekki lánshæft til framfærslu hjá MSN en ekki 

skiptir máli hvort unnt sé að sækja um lán vegna skólagjalda.171  

 Með 21. gr. bl. nr. 37/2009 var gerð breyting á 52. gr. atvl., og var vikið að tengslum 

atvinnuleysistryggingakerfisins og námslánakerfisins í athugasemdum með frumvarpinu. Þar 

segir að undanþágur um að stunda nám og þiggja atvinnuleysisbætur samhliða eigi ekki við: 

„sé það nám sem viðkomandi stundar lánshæft samkvæmt reglum um Lánasjóð íslenskra 

námsmanna enda sá sjóður ætlaður til framfærslu námsfólks.“172  

  Að nám sé lánshæft skiptir því máli fyrir stöðu námsfólks sem verður atvinnulaust. Lög um 

atvinnuleysistryggingar skilgreina ekki lánshæft nám sérstaklega en í athugasemdum með 52. 

gr. atvl. er þó vísað til þess að námið sé: „lánshæft samkvæmt reglum um Lánasjóð íslenskra 

námsmanna.“ Í 4. mgr. 52. gr. atvl., sbr. 6. gr. breytingalaga nr. 112/2020, er tekið sérstaklega 

af skarið um það í hvaða skilningi nám má vera lánshæft þegar það er skipulagt samhliða vinnu, 

 

169 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 81-83. Þar segir að samræmisskýring feli í sér að leggja beri til 

grundvallar heildstætt mat á samhengi lagaákvæðis og taki innri samræmisskýring til samræmisskýringar milli 

tveggja eða fleiri lagaákvæða innan sama lagabálks. 
170 Alþt. 2005–06, A-deild, bls. 4674. 
171 Þskj. 2036, 150. lögþ. 2019–20, bls. 12. (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
172 Þskj. 635, 136. lögþ. 2008–09, bls. 12. (enn óbirt í A-deild Alþt.), [leturbreyting höfundar] 
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þ.e.a.s. að framfærslulán mega ekki koma til greina en skólagjaldalán mega það.173 Það er 

sérregla um hvers konar lánshæfi eigi við. Því verður vikið að ytri samræmisskýringu en ekki 

er sjálfgefið að hugtök í mismunandi lagabálkum hafi sömu merkingu.174 Vísun 

lögskýringargagna til lánshæfis í námslánakerfinu gefur þó fullt tilefni til að telja að lánshæfi 

skv. MSN og LÍN skipti höfuðmáli við skýringu hugtaksins náms í 

atvinnuleysistryggingalögum. 

 Við ytri samræmisskýringu verður lánshæft nám skoðað innan námslánakerfisins. MSN tók 

við af Lánasjóði íslenskra námsmanna (hér eftir LÍN), frá og með 1. júlí 2020, sbr. 37. gr. 

l.Msn. Þó halda lánþegar í námi sem er lánshæft skv. lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna 

rétti sínum hjá LÍN, sbr. I. bráðabirgðaákvæði l.Msn. Því verður bæði vikið að námi eins og 

LÍN hefur skilgreint það og MSN.   

 Í 2. mgr. 1. gr. og 2. gr. l.Lín er það afmarkað fyrir hvaða námi sjóðurinn lánar, en 

úthlutunarreglur LÍN höfðu að geyma frekari skilgreiningu á því, sbr. 3. mgr. 3. gr. l.Lín. Í 

úthlutunarreglum sjóðsins var almennt að finna kafla um það nám sem taldist lánshæft.175 Í 

kafla 1.1 í úthlutunarreglum LÍN 2019–2020 sagði um lánshæft nám: 

Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir 

sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi. Sjóðnum er heimilt að veita 

námslán til sérnáms.  

 

Nám telst lánshæft ef það er skipulagt sem fullt nám í ákveðinni námsgrein í kennsluskrá 

skóla, 60 ECTS-einingar (ECTS stendur fyrir „European Credit Transfer and 

Accumulation System“) eða ígildi þeirra á hverju skólaári eða a.m.k. 30 ECTS-einingar á 

hverju misseri í þeim tilvikum þegar námsskipulagið nær ekki yfir heilt skólaár. Skráning 

nemenda hjá skóla ræður því hvort námsmaður telst í lánshæfu námi eða ekki.  

 

Heimilt er að veita námslán vegna skólagjalda, án framfærslu, til náms sem ekki er 

skipulagt sem 60 ECTS-eininga nám á skólaárinu, sbr. 2. mgr. Námið verður þó að vera 

skipulagt sem a.m.k. 45 ECTS-eininga nám á hverju skólaári, þ.e. 75% af fullu námi, sbr. 

gr. 2.1.  

(…)  

Hafi námsmaður fullnýtt svigrúm sitt til lána á ákveðinni námsbraut eða ákveðnu 

skólastigi, sbr. gr. 2.1, telst frekara nám á viðkomandi námsbraut/ skólastigi ekki 

lánshæft.176 

 

173 Þskj. 2036, 150. lögþ. 2019–20, bls. 12. (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
174 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 89. 
175 Sjá t.d. Augl. 735, 23. júlí 2020, bls. 12 (enn óbirt í B-deild Alþt.). Úthlutunarreglur sjóðsins tóku breytingum 

ár frá ári. Til þess að varpa ljósi á þau skilyrði sem sjóðurinn setti til þess að nám teldist lánshæft verður miðað 

við síðustu úthlutunarreglur sem LÍN samþykkti, fyrir skólaárið 2019-2020. 
176 [leturbreyting höfundar] 
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Nákvæmari reglur komu svo fram í kafla 1.2 um lánshæft nám á Íslandi og 1.3. um lánshæft 

nám erlendis. 

 Í lögum um Menntasjóð námsmanna er heldur ítarlegri umfjöllun um lánshæft nám en í 

lögum um LÍN. Í 3. mgr. 2. gr. l.Msn er vísað til þess að lán séu veitt vegna náms sem 

viðurkennt er samkvæmt lögunum. Þá skuli það vera skipulagt sem a.m.k. 45 eininga nám eða 

ígildi þeirra, hvert skólaár. Í II. kafla l.Msn. er sérstaklega fjallað um lánshæft nám. Í 5. gr. er 

lánshæft háskólanám skilgreint og þarf því að ljúka með prófgráðu á háskólastigi við 

viðurkennda háskóla. Í 6. gr. er aðfaranám fyrir háskólanám gert lánshæft, nemi það allt að 60 

stöðluðum framhaldsskólaeiningum, en með 4. mgr. 6. gr. er framhaldsskólanám sem leiðir til 

stúdentsprófs útilokað frá lánshæfi. Hins vegar er starfsnám og viðbótarnám við 

framhaldsskóla lánshæft skv. 7. gr. eftir nánar tilgreindum skilyrðum. Í 2. kafla 

úthlutunarreglna MSN fyrir skólaárið 2020–2021 er svo að finna sambærilegar reglur og í kafla 

1.1 í úthlutunarreglum LÍN. 

 Þó sérstakur kafli í úthlutunarreglum og sérstök ákvæði laganna tilgreini hvað teljist 

lánshæft nám og það hugtak hafi beina tengingu við lög um atvinnuleysistryggingar er ekki þar 

með sagt að einstaklingur í námi sem uppfyllir þau skilyrði geti þegið lán. Aðrar takmarkanir 

á aðgangi námsfólks að lánum leynast í lögum og úthlutunarreglum. Verður því vikið stuttlega 

að öðrum þáttum laganna og úthlutunarreglum sem máli skipta þegar kemur að því hvort 

einstaklingur geti fengið námslán eða ekki. 

 

3.3.2 Námsfólk og önnur skilyrði 

Í úthlutunarreglum MSN og LÍN er einnig vísað til lánshæfis námsmanna.177 Byggir sá hluti 

úthlutunarreglna MSN á III. kafla l.Msn. Til þess að vera lánshæfur námsmaður þarf ekki 

aðeins að stunda lánshæft nám, heldur uppfylla fleiri kröfur.178  

 Má þar helst nefna reglu um lánshæfar einingar, sbr. gr. 3.2 í úthlutunarreglum MSN og 

gr. 2.2 í úthlutunarreglum LÍN. Reglan felur í sér að einstaklingur þarf að vera skráður í a.m.k. 

22 ECTS-einingar á önn og er gerð námsframvindukrafa um að viðkomandi ljúki a.m.k. sama 

einingafjölda eða ígildi þeirra til að eiga rétt á námsláni. Þá er hámark sett á heildarfjölda 

eininga sem einstaklingur getur fengið lánað fyrir á hverju námsstigi háskólanámsins, þ.e.a.s. 

í grunnnámi, meistaranámi og doktorsnámi.179 Minnast má á frítekjumarkið sem takmarkar 

 

177 Gr. 1.4. úthlutunarreglna MSN og gr. 5.1.6. úthlutunarreglna LÍN 
178 Í lögum nr. 21/1991 um Lánasjóð íslenskra námsmanna  
179 Kafli 3.3. úthlutunarreglum MSN og 2.3. úthlutunarreglum LÍN, sbr. einnig 2. og 3. mgr. 4. gr. l.MSN. 



51 

 

upphæð lánsins, en 45% tekna námsmanns umfram 1.364.000 kr. fyrir skatt, 6.650.000 kr. ef 

viðkomandi kemur af vinnumarkaði, koma til frádráttar á námsláni.180 Það er því mögulegt að 

hafa verið of tekjuhár í starfi sem maður missti til að eiga rétt á námslánum þegar maður hefur 

námið. 

 Þá vaknar sú spurning hvort vísan laga um atvinnuleysistryggingar til lánshæfs náms beri 

að skilja bókstaflega og túlka þannig að ef nám sem einstaklingur stundar telst vera lánshæft 

samkvæmt l.Msn., l.Lín og úthlutunarreglum sé þar með sagt að viðkomandi falli undir c-lið 

3. gr. atvl. Hinn kosturinn væri að skilja vísan til lánshæfs náms þannig að viðkomandi eigi að 

geta leitað til og sótt sér framfærslu hjá sjóðnum í raun.181 Það myndi leiða til þess að til 

viðbótar við lánshæft nám þyrfti að skoða skilgreiningu á lánshæfi námsfólks og önnur skilyrði 

sjóðsins við mat á réttindum einstaklinga innan atvinnuleysistryggingakerfisins. 

 

3.3.3 Tryggingagjald 

Tryggingagjald skiptist í almennt tryggingagjald og atvinnutryggingagjald, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

ltg. Launagreiðendur inna gjaldið af hendi af greiddum launum, þóknunum, reiknuðu 

endurgjaldi og öðrum tengdum greiðslum launa, sbr. 1. mgr. 1. gr. og III. kafla ltg. 

Atvinnutryggingagjaldið er 1,35% af gjaldstofninum, sbr. 1. mgr. 2. gr. ltg. Tekjur af 

atvinnutryggingagjaldi renna í atvinnuleysistryggingasjóð, sbr. 1. mgr. 3. gr. ltg. Almennt 

tryggingagjald rennur hins vegar til ýmissa annarra anga almannatryggingakerfisins, svo sem í 

fæðingarorlofssjóð og til fjármögnunar lífeyris- og slysatrygginga almannatrygginga.182  

 Gjaldskyldir aðilar eru allir þeir sem greiða laun, sbr. 1. mgr. 4. gr. ltg., og er ekki að finna 

ákvæði í lögunum sem undanskilur greiðsluskyldu launagreiðenda vegna starfsfólks sem eru 

án réttinda úr atvinnuleysistryggingasjóði. Vegna vinnuframlags námsfólks í lánshæfu námi 

greiða atvinnurekendur því atvinnutryggingagjald í atvinnuleysistryggingasjóð. Missi 

einstaklingur í lánshæfu námi vinnuna hefur sá hinn sami þó ekki rétt á að sækja um bætur úr 

atvinnuleysistryggingasjóði. Mikilvægt er að kanna sögulega skýringu að baki 

tryggingagjaldinu; hver var tilgangur greiðslna atvinnutryggingagjalds í 

atvinnuleysistryggingasjóð og þá hvort greiðslu í sjóðinn hafi verið ætlað að tryggja 

samsvarandi réttindi?  

 

180 Kafli 7.2.1 í úthlutunarreglum MSN og 3.3.1 í úthlutunarreglum LÍN. Almennt er þrefalt frítekjumark fyrir þá 

sem koma af vinnumarkaði en vegna kröfu stúdentahreyfinganna hérlendis í ljósi mikils atvinnuleysis og áhrifa 

Covid-19 var frítekjumarkið fimmfaldað fyrir þá sem komu af vinnumarkaði. 
181 Það væri í samræmi við markmið athugasemda með frumvörpum með 52. gr. atvl. og 21. gr. bl. 37/2009 sem 

gerð var grein fyrir í kafla 3.3.1. Auk þess að sú túlkun væri í samræmi við notendasjónarmið. 
182 Sjá 2. mgr. 3. gr. ltg. 
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 Síðan atvinnuleysistryggingasjóður var stofnaður hefur oft verið lögð áhersla á tilkall 

launþeganna til fjármagns sjóðsins, enda hafi verkafólk slegið af kröfum sínum í 

kjaraviðræðum til þess að afla sjóðnum fjár og því hafi hugsunin verið sú að hluti af launum 

þess væri geymdur í tryggingasjóði þar til atvinnuleysið bankaði upp á.183 Greinileg merki þess 

efnis koma fram í d-lið 15. gr. laga nr. 57/1973 um atvinnuleysistryggingar þar sem sagði 

sérstaklega að: „Enginn getur öðlast bótarétt vegna vinnu við störf, sem ekki eru 

tryggingaskyld.“  

 Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum um tryggingagjald nr. 113/1990 var 

sérstök áhersla lögð á að með frumvarpinu væri á engan hátt verið að breyta þeirri skipan sem 

hefði verið á rétti fólks til atvinnuleysisbóta eða upphæð þeirra.184 Við umræðu á Alþingi um 

frumvarpið var þó gagnrýnt að þau sem atvinnutryggingagjaldið lagðist á hefðu mörg hver ekki 

rétt til atvinnuleysisbóta, enda var rétturinn þá bundinn við aðild að stéttarfélögum.185 Í 

nefndarálitum fjárhags- og viðskiptanefndar sem voru til umfjöllunar í 2. umræðu um 

frumvarpið á Alþingi komu ábendingar frá meirihluta, 1. og 2. minnihluta um að endurskoða 

þyrfti lög um atvinnuleysistryggingar til að leysa úr því að fleiri myndu greiða til 

atvinnuleysistryggingarsjóðs en ættu rétt úr sjóðnum.186 Þannig var samstaða um að ef 

einstaklingur stæði undir greiðslu atvinnutryggingagjalds í sjóðinn ætti hann að eiga tilkall til 

greiðslna úr honum. 

  Í kjölfarið var gerð breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar og tóku lög nr. 93/1993 

um atvinnuleysistryggingar við þó enn væru skilyrði um aðild bótaþega að verkalýðsfélögum. 

Lög nr. 12/1997 um atvinnuleysistryggingar tóku síðan við af lögunum frá 1993. Rétturinn var 

þar útvíkkaður og kvað 3. mgr. 1. gr. laganna á um að með umsögn stjórnar 

Atvinnuleysistryggingasjóðs væri hægt að kveða á um bótarétt ákveðinna hópa gegn greiðslu 

iðgjalda. 187 Í athugasemdum með ákvæðinu í frumvarpinu var tekið dæmi um námsmenn sem 

slíkan hóp. Aftur gætti sjónarmiða um að greiðsla gjalds í sjóðinn hlyti að veita fólki rétt á 

bótum úr sjóðnum.   

 Þessi sjónarmið að baki tryggingagjaldinu um gildi þess að hafa greitt iðgjald eða staðið 

undir greiðslum á tilteknu gjaldi og að réttindi úr sjóðnum skuli koma á móti er í samræmi við 

túlkun MDE á 1. gr. 1. viðauka MSE um eignarréttindi í almannatryggingakerfinu, þó beinar 

 

183 Alþt. 1967–68, C-deild, bls. 176 og 704; Alþt. 1954–55, A-deild, bls. 859. 
184 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 2553. 
185 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 2227 og 2231. 
186 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 2821, 2825 og 2839.  
187 Alþt. 1996–97, A-deild, bls. 1455. 
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greiðslur í tiltekin sjóð séu ekki lengur nauðsynleg forsenda eignarréttinda.188 Auk þess smá 

benda á 3. kafla almennra athugasemda EFMR-nefndarinnar nr. 19 þar sem fram kemur að ríki 

þurfi að taka skref til þess að atvinnuleysistryggingarkerfi nái utan um allt vinnandi fólk og því 

eðlilegt að allir þeir sem standa undir atvinnutryggingagjaldinu ættu rétt á þeirri vernd sem það 

á að tryggja.189 Þá ríma sjónarmiðin einnig vel við svokallað social security kerfi eins og Martin 

Scheinin hefur skilgreint það.190  

 Loks má benda á að úrskurðarnefnd um almannatryggingar (hér eftir ÚRAL) hefur notað 

greiðslu tryggingagjalds við lögskýringu á því hvað teljist launþegi. Í ÚRAL 20. október 2006 

(166/2006) hélt einstaklingur því fram að hann hafði lent í vinnuslysi og ætti rétt á 

slysatryggingu almannatrygginga en sagði þó að hafði ekki fengið greidd laun þar sem 

vinnuveitandi hans hafði ekki getað greitt honum. Um það sagði úrskurðarnefndin: 

Slysatryggingar almannatrygginga eru fjármagnaðar með tryggingagjaldi sem greitt er af 

öllum launþegum og sérstökum iðgjöldum sbr. 31. gr. almannatryggingalaga nr. 117/1993 

[nú 36. gr. laganna]. Tryggingin nær því til þeirra sem greitt er tryggingagjald vegna en 

ólaunuð vinna telst ekki falla undir vinnuslysatryggingu almannatrygginga. (…) 

Samkvæmt lögum 113/1990 um tryggingagjald, skulu launagreiðendur inna af hendi 

sérstakt gjald, tryggingagjald, m.a. af greiddum vinnulaunum og reiknuðu endurgjaldi. 

Slysatryggingar almannatrygginga eru fjármagnaðar með tryggingagjaldi sem greitt er 

af öllum launþegum og sérstökum iðgjöldum sbr. 31. gr. almannatryggingalaga nr. 

117/1993. Úrskurðarnefnd almannatrygginga lítur til þess við ákvörðun í málinu, að ekki 

hefur verið greitt tryggingagjald af þeirri vinnu sem kærandi hafði með höndum er hann 

slasaðist.191 

Má því sjá að svokölluð „social security“ nálgun, eða sjónarmið um áunnin réttindi, hefur verið 

beitt í réttarframkvæmd af stjórnvöldum um þá sjóði sem tryggingagjaldið stendur undir, 

þ.e.a.s. að þeir sem í sjóðinn greiða eiga rétt úr honum.  

 

3.4 Atvinnuleysistryggingakerfið og námsfólk 

Í þessum kafla verður fyrst vikið að almennri umfjöllun um skilyrði þess að njóta réttar til 

atvinnuleysisbóta. Því næst verður þróun réttinda námsfólks innan 

 

188 Sjá nánar í kafla 2.3.2. 
189 General Comment No. 19, 23. gr.; Hins vegar segir EFMR-nefndin einnig að nauðsynlegt sé að kerfi sem 

byggja ekki einungis á framlagi einstaklingsins séu til staðar svo að fullnægjandi aðgangur alls fólks að þeim 

réttindum sem SEFMR er ætlað að tryggja verði að veruleika.   
190 Sjá nánar í kafla 2.1.; Einnig má hér rifja upp að í I. kafla General Comment No 19 greinir EFMR nefndin á 

milli félagslegra trygginga (e. social insurance scheme) og almannatrygginga (universal schemes). Miðað við 

sögulega skýringu á tryggingagjaldinu má segja að í íslenskum rétti sé atvinnuleysistryggingasjóður nær því að 

teljast til svokallaðra social insurance scheme eins og EFMR nefndin skilgreinir það. Þegar 

atvinnuleysistryggingakerfinu sleppir tekur fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna við sem er ekki háð greiðslu iðgjalds 

í tiltekin sjóð og mætti frekar segja að slíkt kerfi sé universal scheme. 
191 [leturbreyting höfundar] 
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atvinnuleysistryggingakerfisins rakin sögulega. Í kjölfarið verður fjallað sérstaklega um 

frumvarp til bl. nr. 134/2009, umræður um frumvarpið og meðferð þingsins á því, en bl. nr. 

134/2009 höfðu afgerandi áhrif á réttarstöðu námsfólks í atvinnuleysistryggingakerfinu. Loks 

verður fjallað um réttarframkvæmd og verður þá vikið að úrskurðum úrskurðarnefnda og 

umboðsmanns Alþingis eftir því sem við á.  

 

3.4.1 Almenn skilyrði fyrir rétti til atvinnuleysisbóta 

Almenn skilyrði þess að launafólk eigi rétt á atvinnuleysistryggingum má finna í 13. gr. atvl. 

Skilyrðin eru sjö talsins og sett fram í stafliðum a-g og segja sum skilyrðin sig nokkurn veginn 

sjálf meðan önnur skilyrði eru útfærð ítarlega í lögunum. Samkvæmt stafliðum 1. mgr. 13. gr. 

atvl. þarf viðkomandi að vera í virkri atvinnuleit samkvæmt 14. gr. laganna, vera orðinn 18 ára 

að aldri en yngri en 70 ára, vera búsettur og staddur hér á landi, sbr. þó VIII. kafla laganna, 

hafa heimild til að ráða sig í vinnu hér á landi án takmarkana, hafa verið launamaður á 

ávinnslutímabili skv. 15. gr. í starfi sem ekki er hluti af vinnumarkaðsaðgerðum sbr. þó V. kafla 

laganna, leggja fram vottorð fyrrum vinnuveitanda eða menntastofnunar og hafa verið í 

atvinnuleit í a.m.k. þrjá virka daga frá því að umsókn um atvinnuleysisbætur barst VMST.  

 Í 14. gr. atvl. er nánar skilgreint hverjir teljast geta verið í virkri atvinnuleit. Skilyrðin eru 

hlutlæg viðmið sem eru grundvöllur þess að ákveða hvort viðkomandi sé í virkri atvinnuleit, 

að mörgu leyti óháð því hvort fólk geti sýnt fram á að aðstæður séu þannig að viðkomandi geti 

unnið. Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. atvl. verður viðkomandi að vera fær til flestra almennra starfa. 

Með því er t.d. átt við að ef einstaklingi býðst starf við umönnun ber að taka því starfi nema 

læknisvottorð beri þess vitni að viðkomandi sé óvinnufær til þeirra starfa. Í úrskurði 

úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 9. apríl 2014 (65/2013) 

(hér eftir ÚAV) hafði niðurstaða VMST verið staðfest um að kona skyldi beitt viðurlögum þar 

sem hún tók ekki starfi sem bauðst. VMST hafði tekið ákvörðun á grundvelli fyrirliggjandi 

gagna en eftir ákvörðunina hafði konan veitt viðbótargögn um heilsufar sitt, sem ÚAV tók þó 

ekki til greina heldur leysti úr málinu þannig að VMST hefði komist að réttri niðurstöðu á 

grundvelli þeirra gagna sem stofnunin hafði aðgang að á þeim tíma. Konan leitaði til 

umboðsmanns Alþingis og í áliti UA 9. desember 2013 (7242/2012) staðfesti umboðsmaður að 

rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir ssl.) hefði verið brotin vegna 

ófullnægjandi rannsóknar á atvikum málsins.  

 Annað skilyrði er að hafa heilsu til að taka starfi eða taka þátt í virkum 

vinnumarkaðsaðgerðum, hafa frumkvæði að starfsleit og vera tilbúinn til að taka hvert það starf 
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sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjarasamningum. Í ÚAV 28. janúar 2014 (54/2013) 

hafði kona ekki lengur heilsu til að taka starfi, en deilt var um á hvaða tímamarki það varð ljóst. 

VMST hafði krafið umsækjanda um endurgreiðslu atvinnuleysisbóta frá desember 2012 til 

febrúar 2013 á grundvelli læknisvottorðs sem hafði borist í maí 2013 sem taldi hana óvinnufæra 

frá desember. Á tímabilinu hafði hún þó sótt um störf og verið í atvinnuleit en ekki fengið 

raunverulega vitneskju um óvinnufærnina fyrr en seinna. Úrskurðarnefndin sneri við 

niðurstöðu VMST.  

 Þá er skilyrði að hafa vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrirvara en í 

lögskýringargögnum var t.d. sérstaklega vísað til þess að foreldrar í virkri atvinnuleit með ung 

börn skyldu hafa aðgang að barnapössun. Í ÚAV 30. mars 2010 (111/2009) var einstaklingur í 

Portúgal til að mæta fyrir rétt þar og mætti því ekki í viðtal hjá VMST. Hann var því ekki í 

virkri atvinnuleit á meðan og hafði ekki tilkynnt um brottförina til VMST og missti því bætur. 

Einnig er það skilyrði að viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að taka starfi hvar sem er á 

landinu, óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða eða vaktavinnu. Í ÚAV 3. júní 

2011 (163/2010) hafði VMST fellt niður bótarétt kæranda í tvo mánuði en hún hafði hafnað 

atvinnutilboði sem fól í sér vaktavinnu. Hún hafði ekki skilað inn vottorði sérfræðilæknis um 

starfsgetu sína en fullyrti að starfið yrði of líkamlega erfitt því það fólst í 12 tíma vöktum og er 

hún hafði áður unnið vaktavinnu í 12 tíma í senn hefði hún þurft að hætta vegna bakverkja. 

Úrskurðarnefndin staðfesti niðurfellingu bótaréttar. Skilyrði fyrir virkri atvinnuleit er einnig að 

eiga ekki rétt á launum eða greiðslum vegna annarra starfa á vinnumarkaði, sbr. þó 17. og 22. 

gr., hafa vilja og getu til að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum og vera tilbúinn að gefa VMST 

nauðsynlegar upplýsingar til að auka líkur á að fá starf við hæfi.  

 Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. atvl. skal hinn tryggði tilkynna VMST um þær breytingar sem 

kunna að verða á vinnufærni hans eða aðstæðum að öðru leyti. Samkvæmt lögskýringargögnum 

er sá sem er að leita sér að starfi með því að sækja um auglýst störf í virkri atvinnuleit, sbr. c-

lið 1. mgr. 14. gr. atvl. um að sýna frumkvæði. Beri það ekki árangur þykir eðlilegt að ráðgjafar 

VMST komi til aðstoðar. Í 4. mgr. 14. gr. atvl. kemur fram að VMST er heimilt að veita 

undanþágu frá því að viðkomandi þurfi að taka hverju því starfi sem greitt er fyrir ef það kemur 

illa við hann út af aldri, félaglegum aðstæðum, umönnunarskyldu vegna barna, svo þeirra hag 

sé ekki raskað, eða annarra náinna fjölskyldumeðlima. Þar eru einnig tilteknar sérstakar 

aðstæður hins tryggða sem valda því að viðkomandi geti ekki sinnt tilteknum störfum 

samkvæmt mati sérfræðilæknis. Í 5. mgr. 14. gr. er svo kveðið á um heimilaða veikindadaga 

atvinnuleitanda og í 6. mgr. er kveðið á um að einstaklingar sem skráðir voru í nám á síðustu 
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námsönn og hyggjast halda áfram á næstu önn teljist ekki vera í virkri atvinnuleit. Þannig er 

námsfólk útilokað frá því að geta verið í virkri atvinnuleit, óháð öðrum skilyrðum 13. eða 14. 

gr. atvl., en 6. mgr. 14. gr. kom til með bl. nr. 134/2009 sem nánar verður vikið að í kafla 3.4.2 

og 3.4.3. 

 

3.4.2 Þróun réttinda námsfólks innan atvinnuleysistryggingakerfisins  

Þegar atvinnuleysistryggingasjóður var stofnaður náðu réttindin einungis til verkafólks í 

verkalýðsfélögum í kaupstöðum eða kauptúnum með 300 íbúa eða fleiri og greiddu 

atvinnurekendur í sjóðinn auk þess að ríki og sveitarfélög lögðu til fjármagn.192 Jafnt og þétt 

var gildissvið sjóðsins útvíkkað og náðu tryggingarnar til fleiri einstaklinga. Samkvæmt 2. mgr. 

d-liðar 15. gr. laga nr. laga nr. 57/1973 um atvinnuleysistryggingar hafði námsfólk sem vann 

að námi loknu rétt til atvinnuleysisbóta ef það hafði stundað vinnu í a.m.k. þrjá mánuði af 

síðustu 12 mánuðum og verið í námi í sex mánuði.193 Þar var því ekki réttur handa námsfólki 

meðan á námi stóð eða í námshléum. Þegar lög nr. 92/1990 um tryggingagjald tóku gildi og 

atvinnutryggingagjald lagðist á vinnu fleira fólks en verkafólks í stéttarfélögum voru þingmenn 

sammála um að útvíkka þyrfti bótaréttinn til atvinnuleysistrygginga svo þeir sem stæðu undir 

gjaldinu ættu rétt úr sjóðnum.194 Lög nr. 96/1990 um atvinnuleysistryggingar voru endurútgefin 

með lögum nr. 93/1993 þar sem enn var að finna það skilyrði í 3. mgr. 1. gr. laganna að 

stéttarfélög þyrftu að eiga aðild að atvinnuleysistryggingasjóði. 

 Árið 1994 skilaði starfshópur sem fara átti yfir þjónustu- og öryggiskerfi atvinnulausra 

skýrslu og lagði hópurinn til að heildarendurskoðun færi fram á lögum um 

atvinnuleysistryggingar.195 Var þar sérstaklega vikið að námsfólki en lagt var til að 

einstaklingar gætu stundað nám á bótum, að nám teldist til ávinnslutíma atvinnuleysisbóta og 

að sveitarfélög myndu styrkja fólk til náms.196 Í kjölfarið var lögð fram þingsályktunartillaga 

um að ráðast í heildarendurskoðun á lögum um atvinnuleysistryggingar.197 Við umræðu um 

tillöguna á Alþingi kom m.a. fram að slá ætti því föstu að réttur til atvinnuleysisbóta ætti að 

vera almennur, handa öllum sem leituðu að vinnu: „(…) t.d. (…) [námsfólki], fólkið sem er að 

 

192 Alþt. 1954–55, A-deild, bls. 857.; Stefán Ólafsson; Íslenska leiðin, bls. 112-113. 
193 Alþt. 1972–73, A- deild, bls. 1389. 
194 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 2821, 2825 og 2839.  
195 Alþt. 1995, A- deild, bls. 24.  
196 Þskj. 10. mál, 119. lögþ. 1995, (fylgiskjöl óbirt í A-deild) 
197 Þskj. 10. mál, 119. lögþ. 1995, (fylgiskjöl óbirt í A-deild) 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0010.html
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útskrifast úr háskólum og gengur atvinnulaust og fær engar bætur af því að það hefur aldrei 

verið í neinu félagi“.198  

 Samþykkt var að ráðast í heildarendurskoðun laganna og tóku lög nr. 12/1997 um 

atvinnuleysistryggingar við af lögum nr. 93/1993. Í athugasemdum með frumvarpinu var 

kveðið á um réttindi námsfólks og að ráðherra skyldi setja reglur sem gætu veitt því rétt á bótum 

úr atvinnuleysistryggingarsjóði gegn greiðslu iðgjalds skv. 3. mgr. 1. gr. laganna.199 Var þá gert 

ráð fyrir sérstakri stöðu námsfólks í atvinnuleysistryggingakerfinu hérlendis. Reglugerðir 

útfærðu nánar þennan rétt námsfólks og verður því vikið að þeim. Aldurstakmörkum var breytt 

úr því að bótaréttur myndaðist við 16 ára aldur í 18 ára, sbr. 2. mgr. 2. gr. brottfallinna laga um 

atvinnuleysistryggingar nr. 12/1997. Í flutningsræðu sinni um frumvarp sem varð að lögum nr. 

12/1997 sagði þáverandi félagsmálaráðherra, Páll Pétursson, að breytingin væri eðlileg þar sem 

æskilegt væri að 16-18 ára einstaklingar stunduðu nám.200 

 Reglugerð nr. 545/1997 kvað á um rétt námsfólks til atvinnuleysisbóta. Nánar tiltekið sagði 

í 5. og 6. gr. reglugerðarinnar: 

5. gr. 

Meginregla. 

Námsmenn eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum samhliða námi sem stundað er á 

venjulegum dagvinnutíma, nema annað leiði af samningi um starfsleitaráætlun, sbr. 15. gr. 

laga um vinnumarkaðsaðgerðir. 

  

6. gr. 

Bótaréttur þeirra sem hætta námi fyrir lok námsannar. 

Ef námsmaður sem hefur áunnið sér rétt til bóta hverfur frá námi á hann ekki rétt til bóta 

þann tíma sem eftir stendur af námsönn. 

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta er þó heimilt að veita undanþágu frá þessu, ef veruleg 

breyting á fjölskylduhögum eða fjárhagsstöðu hefur valdið því að hann hætti námi, sbr. 5. 

tl. 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar. 

Starfsleitaráætlun samkvæmt þágildandi 15. gr. laga nr. 13/1997 um vinnumarkaðsaðgerðir var 

samkomulag við hvern einstakan atvinnuleitanda þar sem hugmyndir um atvinnumöguleika 

viðkomandi kæmu fram. Ekkert var kveðið á um takmörkun réttinda námsfólks til 

atvinnuleysisbóta í námshléum heldur var meginreglan einskorðuð við að námsfólk gæti ekki 

stundað nám á dagvinnutíma og þegið bætur á sama tíma.  

 Af lögum nr. 12/1997 tóku við lög nr. 54/2006 sem gilda í dag um atvinnuleysistryggingar. 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 54/2006 var tilgreint að ekki væru lagðar til 

 

198 Alþt. 1995, B-deild, bls. 842; Alþt. 1995, A-deild, bls. 24. 
199 Alþt. 1996–97, A- deild, bls. 1455. 
200 Alþt. 1996–97, A- deild, bls. 1361. 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0010.html
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breytingar á þeirri meginreglu sem kveðið hefði verið á um í reglugerð, að námsmenn ættu ekki 

rétt á atvinnuleysisbótum samhliða námi.201 Sú meginregla var lögfest með 1. mgr. 52. gr. atvl. 

Undanþágur frá þeirri meginreglu voru lögfestar um leið. Undanþága 2. mgr. 52. gr. fól í sér 

að ef viðkomandi hefði stundað nám með starfinu sem hann missti og námið teldist ekki 

lánshæft hjá LÍN ætti VMST að meta sérstaklega hvort viðkomandi gæti talist tryggður. Þá 

sagði 3. mgr. 52. gr. að ef viðkomandi stundaði nám í minna en 75% námshlutfalli og uppfyllti 

skilyrði laganna að öðru leyti þrátt fyrir námið ætti einnig að meta stöðu hans sérstaklega. 

 Í dag eru undanþágurnar bundnar öllu ítarlegri skilyrðum. Með breytingalögum nr. 37/2009 

var skilyrði um 75% námshlutfall tekið út úr þágildandi 3. mgr. 52. gr. og í staðinn kveðið á 

um að eingöngu ætti að miða við að námshlutfallið væri svo lágt að það teldist ekki lánshæft. 

Bl. nr. 37/2009 og 134/2009 höfðu áhrif á undanþágurnar en nánar verður vikið að bl. 134/2009 

í næsta kafla þó hér verði stuttlega gerð grein fyrir efnislegu inntaki þeirra breytinga sem fylgdu 

bl. 134/2009.  

 Með 16. gr. bl. 134/2009 var 2. og 3. mgr. 52. gr. atvl. breytt. Tilgangurinn var að lækka 

þann einingafjölda sem fólk gat tekið samhliða töku atvinnuleysisbóta og var sá einingafjöldi 

settur að hámarki 10 ECTS-einingar samkvæmt 2. mgr. 52. gr. atvl.202 Þá var 3. mgr. 52. gr. 

breytt á þá leið að þegar sérstaklega stæði á væri VMST heimilt að meta hvort sá sem stundaði 

háskólanám allt að 20 ECTS-einingum skv. staðfestingu viðkomandi menntastofnunar 

uppfyllti skilyrðin. Þegar kom að 3. mgr. 52. gr. voru viðbótarskilyrði sett um að ráðgjafi 

VMST ætti að meta hvort námið myndi nýtast beint við atvinnuleit og var sérstaklega kveðið 

á um að einstaklingar í þeirri stöðu myndu njóta skertra bóta en ákvæðið kom til að tillögu 

meirihluta félags- og tryggingamálanefndar.203 

 Þegar núgildandi lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 tóku gildi var ekkert sem 

útilokaði námsfólk frá því að falla undir skilyrði 14. gr. atvl. um virka atvinnuleit. Nánar tiltekið 

ef námsmaður, sem var ekki að stunda námið, t.d. að sumri, uppfyllti almenn skilyrði laganna 

átti viðkomandi rétt á bótum í þann tíma til samræmis við áunninn rétt sinn skv. 15. gr. atvl. 

Þetta breyttist með tilkomu 6. mgr. 14. gr. atvl., sbr. 5. gr. bl. 134/2009, en ákvæðið hljóðar 

svo: 

[Sá sem hefur verið skráður í nám, sbr. c-lið 3. gr., á síðustu námsönn án þess að hafa 

sannanlega lokið náminu og hyggst halda námi áfram á næstu námsönn telst ekki vera í 

 

201 Alþt. 2005–06, A-deild, bls. 4674. 
202 ÁPÁ, 7. desember 2009, ræða hófst kl. 16:48 (enn óbirt í B-deild Alþt.)  
203 Þskj. 444, 138. lögþ., 2009–10, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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virkri atvinnuleit í námsleyfi samkvæmt kennslu- og/eða námskrá hlutaðeigandi skóla. Hið 

sama gildir um námsmenn sem skipta um skóla milli námsanna eða fara milli skólastiga. ] 

Breytingin tók gildi 1. janúar 2010 og hefur námsfólk síðan þá ekki lengur átt rétt til 

atvinnuleysisbóta að sumri eða í námshléum, óháð því hvort það falli almennt undir önnur 

skilyrði 14. gr. um virka atvinnuleit eða hvort virkni þess á vinnumarkaði falli undir 

ávinnslutímabil skv. 15. gr. atvl.  

 Með bl. nr. 112/2020 um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum 

heimsfaraldurs kórónuveiru var heimilaður einingafjöldi skv. 2. mgr. 52. gr. atvl. hækkaður úr 

10 í 12 samhliða töku bóta, enda sé það svo lágt námshlutfall að það teljist ekki lánshæft. Auk 

þess njóta nú framhaldsskólanemar þessa réttar til viðbótar við háskólanema. Að fjölga 

einingum með þessum hætti eykur eflaust sveigjanleika fyrir bótaþega enda fjöldi námskeiða 

við háskóla landsins skipulagður í þriggja, sex og 12 ECTS-eininga formi.  

 Breytingalög nr. 112/2020 gerðu það einnig að verkum að heimilt er að stunda 

framhaldsskólanám sem nemur allt að 20 einingum samhliða töku bóta, sbr. 3. mgr. 52. gr. 

atvl., og sagði í athugasemdum frumvarpsins að þetta væri talið nauðsynlegt til að jafna 

möguleika atvinnuleitenda til að stunda nám samhliða nýtingu réttar til 

atvinnuleysistrygginga.204 Af öllu framangreindu er ljóst að strangari skilyrði eru fyrir því að 

stunda 13–20 eininga nám samhliða bótum, sbr. 3. mgr. 52. gr. atvl., en 12 eininga nám.  

 Með 6. gr. bl. nr. 112/2020 var 4.–5. mgr. 52. gr. atvl. bætt við. Þannig getur atvinnuleitandi 

stundað nám samhliða töku bóta ef námið er skipulagt samhliða vinnu enda sé það ekki 

lánshæft til framfærslu hjá MSN en lánshæfi vegna skólagjalda er þó heimilt. 

 Ljúki námsfólk námi eða hætti því koma aðrar reglur til skoðunar varðandi réttindi 

viðkomandi til atvinnuleysisbóta, sem vikið verður stuttlega að. Nám sem launafólk hefur 

stundað í a.m.k. sex mánuði á síðustu 12 mánuðum áður en sótt er um bætur svarar til 13 vikna 

vinnuframlags skv. 3. mgr. 15. gr. atvl. Viðkomandi þarf þó að hafa starfað í a.m.k. þrjá mánuði 

á innlendum vinnumarkaði á ávinnslutímabili ásamt því að hafa lokið náminu og lagt fram 

vottorð um námslok. Ef þau skilyrði eru ekki uppfyllt eru líkur á að ákvæði 55. gr. atvl. um 

biðtíma þeirra sem hætta námi án gildra ástæðna verði virkt og viðkomandi þurfi að bíða í tvo 

mánuði eftir því að geta þegið atvinnuleysisbætur.   

 Í dag hefur námsfólk ekki rétt til atvinnuleysisbóta í námshléum, svo sem að sumri. Þá er 

námsfólki heimilt að stunda 12 eininga nám eða minna samhliða töku atvinnuleysisbóta, veiti 

það VMST staðfestingu menntastofnunarinnar um námshlutfallið. Umfram það getur námsfólk 

 

204 Þskj. 2036, 150 lögþ. 2019–20, bls, 5 og 11. (enn óbirt í A-deild Alþt.)  
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stundað allt að 20 eininga nám ef ráðgjafi VMST samþykkir að námið nýtist hinum tryggða 

beint við atvinnuleit og þarf námsmaðurinn þá að taka á sig skertar bætur. Í öllum tilfellum er 

greiðsla atvinnuleysisbóta samhliða ástundun námsins háð því að námið eða námshlutfallið 

teljist ekki vera lánshæft í námslánakerfinu. Frá gildistöku laga nr. 12/1997 hafði verið gert ráð 

fyrir að námsfólk gæti þegið atvinnuleysisbætur gegn greiðslu iðgjalds, sem verður að telja í 

takt við þau sjónarmið sem ríkt höfðu fram að því um tryggingagjaldið og 

atvinnuleysistryggingasjóð, þ.e. að þau sem í sjóðinn greiddu skyldu eiga rétt úr honum, sjá 

nánar kafla 3.2.4. Sá réttur námsfólks var útfærður í reglugerð nr. 545/1997 þannig að námsfólk 

ætti réttinn en ekki samhliða námi. Sú meginregla var staðfest með setningu laga nr. 54/2006 

og áfram gat námsfólk átt rétt til atvinnuleysisbóta í námshléum að uppfylltum almennum 

skilyrðum laganna. Við gildistöku bl. nr. 134/2009, 1. janúar 2010, var sá réttur afnuminn. 

Verður nú nánar vikið að frumvarpi til breytingalaganna, meðferð þingsins og álitum 

hagsmunaaðila á þeim breytingum. 

 

3.4.3 Nánar um breytingalög nr. 134/2009 

Eins og fram hefur komið tók 52. gr. og 14. gr. atvl. töluverðum breytingum með 

breytingalögum nr. 134/2009. Undanþágur handa fólki til að stunda nám að einhverju marki 

samhliða því að þiggja atvinnuleysisbætur voru takmarkaðar frekar með breytingum á 52. gr. 

atvl. en áfram bundnar við það að einstaklingur gæti ekki framfleytt sér með námslánum meðan 

á náminu stæði. Grundvallarbreyting varð á rétti námsfólks til atvinnuleysisbóta meðan það 

stundar ekki nám, nánar tiltekið í námshléum, en með 5. gr. bl. nr. 134/2009 kom 6. mgr. 14. 

gr. atvl. til og þurrkaði út réttindi námsfólks til atvinnuleysisbóta í námshléum. Í þessum kafla 

verður fyrst vikið að greinargerð með frumvarpinu og ályktunum sem má draga af henni, næst 

að umræðum um frumvarpið á Alþingi og umsögnum sem bárust vegna þess og svo verður 

vikið að nefndarálitum og ræðum einstakra þingmanna vegna 5. og 16. gr. frumvarpsins.  

Í athugasemdum með 5. gr. frumvarpsins til bl. 134/2009 sem lagt var fram 30. nóvember 

2009 sagði um núgildandi 6. mgr. 14. gr. varðandi afnám bótaréttar námsfólks í námshléum: 

Það þykir ekki samrýmast markmiðum laganna að námsmenn teljist tryggðir innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í námsleyfum hlutaðeigandi skóla enda er kerfinu ætlað 

að tryggja launamönnum og sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundna 

fjárhagsaðstoð meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra starf 

sitt. Innan kerfisins eru gerðar mjög ríkar kröfur til atvinnuleitenda um að þeir séu í virkri 

atvinnuleit og í því felst meðal annars að þeir séu reiðubúnir til að taka starfi hvar sem er 

á landinu án sérstaks fyrirvara. Reynslan hefur sýnt að námsmenn geta ekki talist vera 

í virkri atvinnuleit í skilningi laga þessara í námsleyfum enda sjái þeir fram á að 

halda áfram námi sínu á næstu námsönn. Takmarkar það til dæmis þau störf sem 
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unnt er að bjóða þeim enda eingöngu tímabundin störf sem koma til greina. Er því 

lagt til að námsmenn teljist ekki tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

námsleyfum skóla. Dæmi um slík námsleyfi eru jólaleyfi, páskaleyfi og sumarleyfi.205  

Hér ber að benda sérstaklega á nokkur atriði. Í fyrsta lagi að hlutverk 

atvinnuleysistryggingakerfisins sé aðeins að vernda launamenn og sjálfstætt starfandi 

einstaklinga og veita þeim tímabundna fjárhagsaðstoð, en það orðalag vísar til 2. gr. atvl. um 

markmið laganna. Í öðru lagi hið mikla vægi kröfunnar til atvinnuleitanda um að vera 

reiðubúinn að taka starfi hvar á landi sem er án sérstaks fyrirvara til að teljast í virkri atvinnuleit, 

og í þriðja lagi að þar sem námsfólk sjái fram á að halda áfram námi að hausti komi einungis 

tímabundin störf til greina og þar með séu þau störf sem unnt er að bjóða því of takmörkuð til 

að það geti talist vera í virkri atvinnuleit. Varðandi þriðja atriðið má vísa til áðurnefnds álits 

EFMR-nefndarinnar nr. 19 um félagslegt öryggi þar sem segir í 16. mgr. að árstíðabundnir 

starfsmenn (e. seasonal workers) skuli einnig njóta félagslegs öryggis.206  

 Rétt er að veita því athygli að nokkrum mánuðum áður en bl. 134/2009 voru lögð fram, eða 

þann 30. mars 2009, hafði þingið samþykkt fyrrnefnd breytingalög nr. 37/2009 sem tóku gildi 

8. apríl 2009 og breyttu 2. og 3. mgr. 52. gr. atvl. Í athugasemdum með því frumvarpi sagði um 

hlutverk atvinnuleysistryggingasjóðs: 

Eitt aðalhlutverk Atvinnuleysistryggingasjóðs er að tryggja einstaklingum, sem hafa 

áður verið virkir á vinnumarkaði en missa starf sitt tímabundið, framfærslu þann 

tíma sem það tekur að finna nýtt starf enda áhersla lögð á að viðkomandi sé í virkri 

atvinnuleit. Hefur verið litið svo á að þegar fólk stundar nám sé það ekki á sama 

tímabili í virkri atvinnuleit líkt og lögin gera ráð fyrir enda megi gera ráð fyrir að 

viðkomandi sé á námstímanum ekki jafnvakandi fyrir þeim tækifærum sem kunna að 

bjóðast hvað varðar atvinnu. Þykir því mikilvægt að skýrt sé kveðið á um í lögunum að 

almenna reglan sé sú að einstaklingar sem stunda nám eigi ekki rétt til atvinnuleysisbóta á 

sama tímabili, ekki síst þegar námið telst lánshæft samkvæmt reglum um Lánasjóð 

íslenskra námsmanna.207   

Séu þessar athugasemdir með bl. 37/2009 bornar saman við áðurnefndar athugasemdir með bl. 

134/2009 verður að telja að með bl. 134/2009 hafi orðið breyting á afstöðu löggjafans til 

hlutverks atvinnuleysistryggingakerfisins. Með öðrum orðum er orðalag fyrrgreindra 

athugasemda með bl. 134/2009 þannig að það samrýmist ekki markmiðum laganna að tryggja 

námsfólk enda sé því ætlað að tryggja launamenn og sjálfstætt starfandi fólk og því ekki 

beinlínis tilgreint að um breytingu á hlutverki sjóðsins hafi verið að ræða heldur fullyrt hvert 

hlutverk kerfisins væri þó það samrýmdist ekki því hlutverki sem hafði verið lýst hálfu ári áður 

 

205 Þskj. 314, 138. lögþ. 2009–10, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.), [leturbreyting höfundar] 
206 Sjá kafla 2.1.1; General Comment No 19, 16. gr. 
207 Þskj. 635, 136. lögþ. 2008-09, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.), [leturbreyting höfundar] 
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í bl. 37/2009. Kerfinu var því ekki lengur ætlað að tryggja einstaklingum sem hafa verið virkir 

á vinnumarkaði framfærslu þar til fundið yrði nýtt starf og viðkomandi gæti tekið þátt í virkri 

atvinnuleit208 eins og skilgreint hlutverk þess hafði verið í bl. nr. 37/2009, heldur launamönnum 

og sjálfstætt starfandi einstaklingum. Það orðalag er hið sama og orðalag 2. gr. atvl. um 

markmið laganna. Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 54/2006 segir þó enn fremur um 

2. gr. að með ákvæðinu sé verið að: „(…) tryggja stöðu og öryggi fólks í atvinnuleysi“ og að 

þeir sem teljist tryggðir skuli vera í virkri atvinnuleit.209 Má því líta svo á að hugtökin 

launamaður og sjálfstætt starfandi einstaklingur í 2. gr. beri að skýra bókstaflega heldur túlka 

til samræmis við almenn skilyrði laganna um virka atvinnuleit. Má því færa rök fyrir því að 

markmiðið eins og það birtist í bl. 134/2009 hafi eitt og sér verið þrengra en 2. gr. atvl. Að 

sama skapi hafi bl. 134/2009 falið í sér breytingu á því hverjir teldust vera í virkri atvinnuleit 

og skal því víkja að virkri atvinnuleit. 

 Staða námsfólks í virkri atvinnuleit var til umfjöllunar í bl. 37/2009 og var það áréttað að 

á námstíma gæti fólk ekki verið jafn vakandi fyrir þeim tækifærum sem kynnu að bjóðast til 

vinnu. Í athugasemdum með bl. 37/2009 gætir hvorki sömu áherslna á kröfur um að geta tekið 

starfi hvar sem er á landinu né heldur þess að aðeins séu tímabundin störf til staðar fyrir 

námsfólk og því sé um of takmarkað atvinnuframboð að ræða eins og kom fram í seinni 

breytingalögunum nr. 134/2009. Túlkun löggjafans á því hvaða kröfur væru gerðar til fólks í 

virkri atvinnuleit tóku því breytingum frá apríl 2009 í bl. 37/2009 til nóvember 2009 í bl. 

134/2009.  

 Í flutningsræðu sinni um frumvarpið sagði Árni Páll Árnason, þáverandi félags- og 

tryggingamálaráðherra: 

Vandinn er stór því að alls eru um 2.600 ungmenni á aldrinum 16–24 ára án atvinnu og við 

vitum að mörg þeirra eiga á hættu að verða smám saman óvirkir þiggjendur í stað 

virkra þátttakenda í samfélaginu verði ekkert að gert. Reynsla nágrannaríkja okkar af 

afleiðingum efnahagskreppu er víti til að varast. Því lengur sem ungt fólk er án atvinnu 

eykst hættan á því að atvinnuleysið leiði til örorku og þess að fólk verði varanlega utan 

vinnumarkaðar. (…) Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir 750 millj. kr. sparnaði í 

atvinnuleysistryggingakerfinu. Við áætlum að þær aðgerðir sem felast í því frumvarpi sem 

hér er lagt fram muni leiða til sparnaðar sem varlega áætlaður er um 1.500 millj. kr. 

Mismunurinn, 750 millj. kr., verður nýttur að fullu og öllu til að ráðast í átaksverkefni til 

að aðstoða ungt, atvinnulaust fólk sem og langtímaatvinnulausa til menntunar, virkni og 

þátttöku í samfélaginu. (…) Við þurfum að hafa markmið 

atvinnuleysistryggingakerfisins í hávegum og megum aldrei missa sjónar á þeim. 

Atvinnuleysistryggingakerfið snýst um einstaklinga og framfærslu þeirra. 

 

208 Þskj. 635, 136. lögþ. 2008–09, bls. 12 (enn óbit í A-deild Alþt.) 
209 Alþt. 2005–06, A-deild, bls. 4648. 
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Markmiðið er ávallt að veita þeim aðstoð sem verða fyrir atvinnumissi með það fyrir 

augum að þeir komist sem fyrst inn á vinnumarkaðinn á nýjan leik.210  

Komu þar með fram áhyggjur ráðherra af því að ungt atvinnulaust fólk yrði óvirkir þiggjendur 

og að spara ætti í atvinnuleysistryggingakerfinu með því að takmarka rétt þess í kerfinu og 

verja sparnaðinum m.a. í menntakerfið í þeirri von að atvinnulaust ungt fólk sækti þangað.211 Í 

umfjöllun um einstakar greinar frumvarpsins sagði hann síðan:  

„Til að koma til móts við námsmenn er aftur á móti lagt til að réttur þeirra til að geyma 

bótarétt samkvæmt lögunum verði lengdur úr 36 mánuðum í 72. Námsmenn sem öðluðust 

rétt í atvinnuleysistryggingakerfinu með atvinnuþátttöku áður en þeir hófu nám geta þar 

með lokið allt að sex ára námi og talist tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins að 

því loknu.“  

Vísaði hann þar til þess að þar sem réttur námsfólks til atvinnuleysisbóta yrði ekki lengur fyrir 

hendi skv. 5. gr. frumvarpsins yrði í staðinn með 7. gr. frumvarpsins lengdur tíminn sem réttindi 

til bóta geymdust. Eðli málsins samkvæmt gat aðeins sumt námsfólk nýtt sér þetta, þ.e.a.s. fólk 

sem hafði verið á vinnumarkaði og ekki talist til námsfólks yfir höfuð fram að því að það fór í 

nám. Breytingin gat ekki snert námsfólk sem hafði t.d. unnið samhliða námi frá 

framhaldsskólaaldri og ávallt verið í fullu starfi öll sumur.  

 Bæði ráðherra og aðrir þingmenn lýstu yfir áhyggjum af því að samspil 

atvinnuleysistryggingakerfisins og námslánakerfisins gæti orðið til vandræða, þ.e.a.s. að 

námsfólk myndi lenda milli kerfa vegna 5. gr. og 16. gr. frumvarpsins.212 Þá lýsti fjöldi 

þingmanna, þ.á.m. Ólafur Þór Gunnarsson, Jón Gunnarsson og Anna Pála Sverrisdóttir yfir 

áhyggjum af því að ungt atvinnulaust fólk væri með „lágt menntastig“. Virðist því hafa verið 

nokkur samhljómur hjá þingfólki um það að koma skyldi fólki úr 

atvinnuleysistryggingakerfinu og í nám. Ráðherra lýsti einnig erfiðleikum við að koma á 

vinnumarkaðsúrræðum handa námsfólki sem aðeins væri á bótum yfir sumartímann: 

Og hvað gerir maður við fólk þegar komið er fram í júlí og allir vita að starfskrafturinn 

verður farinn eftir fjórar vikur? Hver vill fá slíkan starfskraft? Enginn. Hver vill bjóða 

slíkum starfskrafti vinnu? Enginn. Fyrir vikið er því hættan sú að réttur til sumarbóta 

sé í reynd áskrift að framfærslu án vinnuframlags og ég held að við viljum ekki fara 

þá leið.213 

Auk þess benti hann á að undanfarið sumar, árið 2009, hefðu Kópavogur og Hafnarfjörður 

útvegað öllu námsfólki sumarstörf, allt til 24 ára aldurs. Þá taldi hann að það væri eðlilegra að 

 

210 [leturbreyting höfundar] 
211 Um aldur atvinnulausra milli námsanna sumarið 2009 er bent á mynd 23 í fylgiskjali II. 
212GS, 7. desember 2009, ræða hófst 15:41 (enn óbirt í B-deild Alþt.)  
213 [leturbreyting höfundar] 
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félagsþjónusta sveitarfélaganna tæki við þeim sem ekki gætu fengið vinnu: „(…) ég held að 

það henti bara miklu betur að framfærslukerfi sveitarfélaganna taki á þessum þætti heldur en 

atvinnuleysistryggingakerfið“.214 

 Fimmtán umsagnir bárust félags- og tryggingamálanefnd Alþingis og verður vikið að 

nokkrum þeirra. Samtök atvinnulífsins töldu eðlilegt að líta svo á að námsfólk stundaði nám 

sitt allt árið og tæki bótalaust sumarleyfi með 5. gr. frumvarpsins, rétt eins og launafólk sem 

missti starf að vori yrði að taka fimm vikna sumarleyfi án bóta.215 Vegna þess töldu samtökin 

einnig rétt að lækka eða fella niður greiðslur til námsmanna í gegnum félagsþjónustu 

sveitarfélaganna. Samband íslenskra sveitarfélaga (hér eftir sambandið) gagnrýndi skort á 

samráði við frumvarpsgerðina og sagði að 5. gr. frumvarpsins hefði bein áhrif á eftirspurn eftir 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna svo að sparnaður ríkisins þýddi aukin útgjöld 

sveitarfélaganna.216 Auk þess kom fram að með því að banna skráningu námsfólks á 

atvinnuleysisskrá hefðu sveitarfélög ekki lengur forsendur til að fá fjárstuðning til 

atvinnuátaksverkefna frá Atvinnuleysistryggingasjóði. Sambandið varaði við auknu brottfalli 

úr námi, helst meðal þeirra sem stæðu höllustum fæti og mælti sambandið gegn samþykki 5. 

gr. frumvarpsins. Alþýðusamband Íslands gagnrýndi einnig skort á samráði og breytingarnar 

sem skertu rétt til atvinnuleysisbóta, þ.á.m. að 16. gr. frumvarpsins gæti hrakið fólk úr námi 

þar sem það þyrfti að velja milli náms og töku atvinnuleysisbóta.217 Samtök námsfólks 

gagnrýndu frumvarpið harðlega en Stúdentaráð Háskóla Íslands (hér eftir SHÍ), Stúdentafélag 

Háskólans í Reykjavík, Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri, Nemendafélagið á Bifröst og 

Samband íslenskra námsmanna erlendis skiluðu sameiginlegri umsögn og töldu að ef 5. og 16. 

gr. frumvarpsins yrðu samþykktar væri um stjórnarskrárbrot að ræða.218 Bentu félögin á 

varðandi 5. gr. að LÍN tryggði aðeins framfærslu níu mánuði ársins og eftir stæði þrír mánuðir 

án tryggðrar framfærslu. Varðandi 16. gr. frumvarpsins var bent á þá eyðu sem skapaðist milli 

10 ECTS-eininga náms sem námsfólki væri heimilt að stunda skv. frumvarpinu og þess að LÍN 

veitti einungis námslán næði námsfólk 20 ECTS-einingum. Töldu félögin að skoða hefði þurft 

breytinguna í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og LÍN og hún myndi leiða til 

aukins brottfalls. Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri, Stúdentafélag Hólaskóla og 

Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands töldu óljóst hvort frumvarpið stæðist 76. gr. 

 

214 ÁPÁ, 7. desember 2009, ræða hófst kl. 16:48 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
215 138 662 Umsögn 10. desember 2009, bls. 1 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
216 138 663 Umsögn 10. desember 2009, bls. 2 (enn óbirt í B-deild Alþt.)  
217 138 562 Umsögn 09. desember 2009, bls. 3 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
218 138 713 11. desember 2010, bls. 1 (enn óbirt í B-deild Alþt.); Má hér vísa til umfjöllunar um réttinn til 

menntunar í kafla 2.3.  
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stjskr.219 Samband íslenskra framhaldsskólanema taldi einnig að 5. gr. frumvarpsins myndi ýta 

undir brottfall úr námi og sagði enn fremur: „Mæta þarf ungu fólki sem hyggst stunda nám með 

fjárhagslegum stuðningi því annars [hefur það] ekki kost á því að stunda nám á eðlilegum 

forsendum“.220  

 Félags- og tryggingamálanefnd fékk, meðal annarra, fulltrúa þessara félaga á sinn fund. 

Nefndin sagði frumvarpinu m.a. ætlað að koma í veg fyrir misnotkun á 

atvinnuleysistryggingakerfinu. Meiri hluti félagsmálanefndar lagði til að 5. gr. yrði samþykkt 

óbreytt enda hefði sú ákvörðun um að afnema bótarétt námsfólks að sumri tengst því að hækka 

framfærslugrunn námsfólks hjá LÍN úr 100 þúsund krónum í 120 þúsund krónur. Meiri hlutinn 

sagði óheppilegt:  

að ekki hafi verið hugað að sumarframfærslu námsmanna samfara þessari breytingu og 

beinir því til félags- og tryggingamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga að fara yfir þessi mál í sameiningu og samráði við 

námsmenn svo fundinn verði farvegur fyrir framfærslu námsmanna í námsleyfum.221 

Í 2. umræðu um frumvarpið sagði Guðmundur Steingrímsson, þingmaður 

Framsóknarflokksins, að hann samþykkti frumvarpið með fyrirvara:  

Fyrirvarinn lýtur að því að samt sem áður verði að tryggja þessum hópi framfærslu. Ef 

hann fær ekki sumarvinnu til þess að dekka þessa þrjá mánuði sem hann er ekki á 

námslánum verður einhvern veginn að mæta þeirri framfærsluþörf. Ég held að hækkun 

framfærslugrunns námsmanna upp í 120 þús. kr., eða hvað það var, sé ekki nóg til að mæta 

fjárþörf námsmanna ef þeir fá ekki vinnu á sumrin. Það verður að taka á fjárþörf 

námsmanna á sumrin ef þeir fá ekki vinnu innan þess framfærslukerfis sem gildir um 

námsmenn, sem er auðvitað Lánasjóður íslenskra námsmanna. Fyrirvari minn lýtur að því 

að farið verði í það og ég hef heyrt ávæning af því að það samráðsferli sé til staðar og sé 

hafið við LÍN — að það verði sem sagt tryggt að LÍN taki á þessari framfærsluþörf 

námsmanna sem fá ekki vinnu á sumrin, t.d. með því að opna fyrir heimildir til láns frá 

LÍN í 12 mánuði, hugsanlega með einhverjum skilyrðum (…) Ef við ætlum að taka 

námsmenn af atvinnuleysisbótum á sumrin verða að fylgja einhverjar 

vinnumarkaðsaðgerðir þeim til handa þannig að þeir lendi ekki framfærslulausir á sumrin 

og vinnumarkaðsaðgerðir séu líka til þess að tryggja námsmönnum vinnu á sumri. 

Um 16. gr., sem varðaði rétt til bóta samhliða námi, sagði meirihluti nefndarinnar m.a.:  

(…) mikilvægt að móta skýr skil milli þessara tveggja framfærslukerfa til að tryggja gott 

samspil milli þeirra. Meiri hlutinn telur ákvæðið ekki skýra þessi skil nægilega vel, hvað 

þá að það tryggi gott samspil milli kerfanna. Þá hafa fulltrúar hagsmunasamtaka 

námsmanna bent á að mikil hætta sé á að fólk lendi milli tveggja kerfa þannig að það geti 

hvorki átt rétt til atvinnuleysisbóta né til námsláns hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Því 

leggur meiri hlutinn til þá breytingu á ákvæðinu að Vinnumálastofnun fái heimild til að 

 

219 138 695 11. desember 2010, bls. 1 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
220 138 714 11. desember 2010, bls. 1 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
221 Þskj. 443, 138. lögþ. 2009–10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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meta hvort sá sem stundar nám á háskólastigi sem nemur allt að 20 ECTS-einingum á 

námsönn uppfylli skilyrði laganna enda sé um svo lágt námshlutfall að ræða að námið sé 

ekki lánshæft. Meiri hlutinn telur þó ljóst að námsmenn sem eru í svo miklu námi geti ekki 

jafnframt talist í fullri virkri atvinnuleit og leggur því til að skilyrt sé að Vinnumálastofnun 

meti hvort námið komi til með að nýtast hinum tryggða beint við atvinnuleit auk þess sem 

atvinnuleysisbætur skerðist í samræmi við umfang náms. 

Um það sagði Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Framsóknarflokksins: 

Ég tel líka mikilvægt að vakta þetta ákvæði með það að menn geti fengið 

atvinnuleysisbætur ef þeir eru í 10 námseiningum, en hins vegar fái þeir ekki námslán 

nema þeir séu, ég held að það sé rétt, með 20 námseiningar. Þannig að menn geta lent á 

milli skips og bryggju í þessu kerfi, eiga hvorki heima í atvinnuleysisbótakerfinu né 

námslánakerfinu.  

Við þinglega meðferð bættist því ný málsgrein við 16. gr. frumvarpsins sem er í dag 3. mgr. 

52. gr. atvl., með síðari breytingum, að tillögu meirihluta félags- og tryggingamálanefndar eftir 

gagnrýni, m.a. af hálfu samtaka stúdenta, með það að markmiði að brúa bilið milli 10 ECTS-

eininga sem heimilt var að stunda samhliða töku atvinnuleysisbóta og þeirra 20 ECTS-eininga 

sem LÍN lánaði fyrir á þeim tíma. Samkvæmt b-lið 4. gr. breytingartillagna meirihluta 

nefndarinnar átti að bæta við: 

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er Vinnumálastofnun heimilt að meta þegar sérstaklega stendur á 

hvort sá er stundar nám á háskólastigi sem nemur allt að 20 ECTS-einingum á námsönn 

uppfylli skilyrði laganna enda sé um svo lágt námshlutfall að ræða að námið telst ekki 

lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Skilyrði er að námið kunni að nýtast hinum 

tryggða beint við atvinnuleit að mati ráðgjafa Vinnumálastofnunar og skal hinn tryggði 

leggja fram staðfestingu frá viðkomandi menntastofnun um námshlutfallið. Hinn tryggði 

á þá rétt til skertra atvinnuleysisbóta fyrir sama tímabil og skal Vinnumálastofnun meta 

skerðinguna á tryggingahlutfalli sem hann á rétt til skv. 15. eða 19. gr. í samræmi við 

umfang námsins 

Vekur athygli að orðalagið „sérstaklega stendur á“ var hvorki skýrt nánar í nefndarálitinu né 

greinargerð með breytingartillögunum. Að öðru leyti voru 5. og 16. gr. frumvarpsins 

samþykktar óbreyttar. 

 Það vekur athygli höfundar að takmarkaðs rökstuðnings og umræðna varð vart við þinglega 

meðferð um þá nýju afstöðu löggjafans að námsfólk gæti ekki tekið vinnu hvar sem væri á 

landinu í námshléum þó það hefði verið ein aðalástæða þess að líta svo á að námsfólk gæti ekki 

talist í virkri atvinnuleit samkvæmt greinargerð með frumvarpinu. Ber hér að nefna 4. mgr. 14. 

gr. atvl. um að VMST sé heimilt að veita undanþágu frá e-lið 1. mgr. 14. gr. um að vera 

reiðubúinn til að taka starfi hvar sem er á landinu, m.a. vegna félagslegra aðstæðna sem tengjast 

skertri vinnufærni eða umönnunarskyldu viðkomandi. Samkvæmt lögskýringargögnum með 

ákvæðinu er skert vinnufærni ekki nánar útskýrð en seinni málsliður ákvæðisins vísar til 
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skertrar vinnufærni skv. mati sérfræðilæknis. Hvað sem skýringu þess líður er ljóst að 

undanþágur voru til staðar frá skilyrði laganna um að taka starfi hvar sem er á landinu. Auk 

þess kann að vera hægt að færa rök fyrir því að námsfólk sé einmitt í stakk búið til að hverfa á 

braut ævintýranna hvar á landi sem er yfir sumartímann. Þar má t.d. nefna að vinna við 

fiskvinnslu í Vestmanneyjum eða Þorlákshöfn, en líkt og fyrr segir var slíku ekki velt upp við 

gildi röksemdarfærslunnar um takmarkaða möguleika námsfólks á að taka störfum hvar sem er 

á landinu. Þá var því heldur ekki veitt athygli að námsfólki bjóðist aðeins tímabundin störf og 

atvinnuframboð fyrir námsfólk sé of takmarkað til að það geti talist í virkri atvinnuleit.222 

Frekar var rætt um sparnað ríkisins af því að afnema rétt námsfólks til atvinnuleysisbóta og 

hvort sveitarfélög myndu ekki enda á að verða fyrir auknum útgjöldum í staðin. Það vakti svo 

sérstaka athygli höfundar að hvergi var minnst á þá staðreynd að námsfólk sem myndi kjósa að 

vinna til að freista þess að þurfa ekki að treysta á framfærslu sveitarfélaga eða draga úr þörf 

sinni á skuldsetningu með námslánum LÍN, væru áfram að standa undir atvinnutryggingagjaldi 

í atvinnuleysistryggingasjóð en myndu ekki eiga rétt úr sjóðnum.  

 

3.4.4 Réttarframkvæmd 

Á grundvelli meginreglunnar að námsfólk geti ekki þegið bætur samhliða námi, sbr. c-lið 3. gr. 

atvl., sem fram kemur í 1. mgr. 52. gr. laganna,223 hefur ÚAV staðfest stöðvun greiðslu 

atvinnuleysisbóta til námsfólks sé það skráð í nám jafnhliða því að þiggja bætur, sbr. einnig 2. 

mgr. 39. gr. atvl. Dæmi um slíkan úrskurð er ÚAV 18. maí 2010 nr. 137/2009 þar sem 

úrlausnarefnið sneri að réttarstöðu einstaklings fyrir gildistöku bl. nr. 134/2009: 

Á grundvelli þess að kærandi var í svo miklu námi að nám hans var metið lánshæft hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna gat kærandi ekki samkvæmt framangreindu átt rétt til 

greiðslu atvinnuleysisbóta á sama tíma. Hin kærða niðurstaða Vinnumálastofnunar er því 

staðfest að því leyti að rétt var að [stöðva] þá þegar greiðslu atvinnuleysisbóta til kæranda. 

 

222 Má hér minna aftur á vernd „seasonal workers“ skv. General Comment No 19, 16. gr. 
223 Um 1. mgr. 52. gr. atvl. hefur ÚAV vísað til tengsla ákvæðisins við lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006. 

Nánar tiltekið vísaði úrskurðarnefndin í ÚAV 26. ágúst 2010 (28/2010) til þess að 1. mgr. 52. gr. atvl. tilgreini að 

nám þurfi að vera hluti af vinnumarkaðsaðgerðum en skv. 12. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 séu 

námsúrræði einn flokkur vinnumarkaðsaðgerða, en reglugerð nr. 13/2009, sett með stoð í lögunum, segi að nám 

sem lánshæft er samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna teljist ekki til námsúrræða. Í málinu var 

kærandi skráður í 20-ECTS einingar og óskaði eftir námssamningi, en 18 ECTS-einingar voru 

lágmarksnámsframvindu krafa samkvæmt reglum lánasjóðsins á þeim tíma. Hins vegar í ÚRVEL 14. maí 2019 

(60/2019) þar sem kærandi var skráður í 23 ECTS-einingar og óskaði eftir námssamningi, þegar 22 ECTS-einingar 

voru lágmarksnámsframvindukrafa skv. reglum sjóðsins, varði úrskurðarnefndin engu púðri í lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir eða reglur á grundvelli þeirra.  

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=0a7daca6-6013-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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Réttarframkvæmd ÚAV og úrskurðarnefndar velferðarmála (hér eftir ÚRVEL) um stöðu 

námsfólks að þessu leyti meðan á námi stendur hefur ekki tekið breytingum eftir setningu bl. 

nr. 134/2009.224  

 Þó einstaklingur hafi í raun ekki sótt kennslustundir heldur hafi fallið á prófi og skráð sig í 

upptökupróf vegna þeirra hefur úrskurðarnefndin litið svo á að það falli undir skilgreiningu 

hugtaksins nám skv. c-lið 3. gr. atvl., sbr. 1. mgr. 52. gr. laganna. Á það reyndi í ÚAV 22. 

september 2011 (10/2011) þar sem einstaklingur skráði sig í upptökupróf haustið 2010 í 

almennri lögfræði og réttarheimspeki við Háskóla Íslands en þáði atvinnuleysisbætur frá 1. 

september til 19. október 2010. Kærandi taldi sig ekki vera að stunda nám eða ljúka því í 

skilningi atvinnuleysistryggingalaga, heldur eingöngu þreyta upptökupróf. Um það sagði 

úrskurðarnefndin í niðurstöðu sinni: 

Hugtakið nám er skilgreint í c-lið 3. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, sem 

samfellt nám í viðurkenndri menntastofnun innan hins almenna menntakerfis á Íslandi, 

sem stendur yfir í a.m.k. sex mánuði. Kærandi telst því vera námsmaður í skilningi laga 

um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006. (...) Kærandi hefur fært fram þau rök að hann 

telji sig ekki vera að stunda nám skv. 52. gr. laga um atvinnuleysistryggingar þar sem hann 

hafi eingöngu ætlað sér að þreyta upptökupróf vegna náms síns árið 2009. Verður ekki 

fallist á þá skýringu kæranda, að sá sem skráður er í nám með það eitt að markmiði að taka 

upptökupróf, verði ekki skilgreindur sem námsmaður í skilningi laga um 

atvinnuleysistryggingar. Ber að líta til þess að heimild sú sem kveðið er á um í 3. mgr. 52. 

gr. laga um atvinnuleysistryggingar er undanþáguheimild sem ber að túlka þröngt, enda er 

meginregla laga um atvinnuleysistryggingar sú að námsmenn eiga ekki rétt á greiðslum 

atvinnuleysistrygginga meðan þeir leggja stund á nám sem er ekki hluti af 

vinnumarkaðsaðgerð sem samþykkt er af hálfu Vinnumálastofnunar. Í málinu liggur ekki 

fyrir námssamningur kæranda við Vinnumálastofnun. Því er ljóst að kærandi telst ekki 

tryggður skv. 1. mgr. 52. gr. laga um atvinnuleysisbætur og hann átti ekki rétt á greiðslu 

atvinnuleysisbóta á umræddu tímabili. Sú ákvörðun Vinnumálastofnunar að stöðva 

greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda er því staðfest. 

Niðurstaðan sýnir að nefndin líti svo á að þó ástundun námsins hafi farið fram árið áður og 

viðkomandi hafi fallið í loka námsmati námskeiðs, verði skráning hans í skólann til þess að 

hann teljist stunda nám. Þetta eigi við þrátt fyrir að skráningin sé eingöngu til þess gerð að taka 

próf úr efni sem viðkomandi hefur þegar lagt stund á. Þá vísaði úrskurðarnefndin sérstaklega 

 

224 Sjá einnig ÚAV 1. apríl 2011 (104/2010), ÚAV 21. júní 2013 (123/2012), ÚAV 8. apríl 2014 (99/2013), ÚAV 

30. september 2014 (104/2013), ÚRVEL 4. október 2018 (270/2018), og ÚRVEL 3. september 2019 (226/2019) 

þar sem úrskurðarnefndin staðfesti í öllum tilfellum niðurstöður Vinnumálastofnunar um að kærendur hefðu verið 

í námi skv. 1. mgr. 52. gr. atvl., sbr. c- lið 3. gr. laganna, samhliða greiðslu bóta og bæri þeim að endurgreiða 

ofgreiddar bætur á grundvelli 2. mgr. 39. gr. atvl. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59f5-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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til þess að það teljist undantekning að námsfólk geti talist tryggt innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins og það beri að túlka þröngt.225  

 Í ÚAV 22. september 2011 (58/2011) var um einstakling í framhaldsskóla að ræða. Stundaði 

hún níu eininga fjarnám sem jafngilti 18 ECTS-einingum á háskólastigi, hafði unnið fulla vinnu 

samhliða en var sagt upp 25. janúar 2011 og sótti því um atvinnuleysisbætur 26. janúar 2011. 

Úrskurðarnefndin taldi úrlausnarefnið vera hvort fjarnám hennar hefði gert það að verkum að 

hún hefði í raun verið fullfær um að stunda vinnu samhliða því að stunda námið vormisserið 

2011 en í niðurstöðu nefndarinnar sagði svo: 

Ber að líta til þess að í athugasemdum við 52. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum um 

atvinnuleysistryggingar kemur fram að ekki séu lagðar til breytingar á þeirri meginreglu 

að námsmenn eigi ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Miðað sé við að það skipti ekki máli 

hvort um sé að ræða dag- eða kvöldskóla eða fjarnám. Kærandi telst því vera námsmaður 

í skilningi laga um atvinnuleysistryggingar, sbr. c-lið 3. gr. laganna. 

Ekki var litið til þess að hún hafði unnið fulla vinnu samhliða náminu og greitt tryggingagjald, 

heldur hefði hún ekki átt rétt til bóta þar sem hún félli undir skilgreiningu laganna um námsfólk. 

Niðurstaða nefndarinnar er frekar lýsandi fyrir kerfissjónarmið, enda ekki tekið mið af því að 

ástundun námsins hafi í raun verið þannig að hún hafði getað unnið 100% starf og ætti þ.a.l. að 

geta verið í virkri atvinnuleit. Hún varð af tekjum við missi 100% starfs, sótti um 

atvinnuleysisbætur vegna atvinnumissisins en fékk ekki bætur þar sem hún hafði stundað níu 

eininga fjarnám við FÁ samhliða vinnunni. Hér má nefna að LÍN lánaði aðeins fyrir löggiltu 

iðnnámi og starfsnámi á framhaldsskólastigi en ekki öðru námi á því skólastigi og stóð það 

framfærslukerfi henni því ekki til boða.226 Ber að nefna að á þessum tíma höfðu bl. 112/2020 

ekki tekið gildi og því áttu þágildandi undanþágur 2. og 3. mgr. 52. gr. atvl. ekki við enda var 

hún ekki í háskólanámi heldur framhaldsskólanámi. Úrskurðarnefndin staðfesti ákvörðun 

VMST um að synja umsókn hennar um atvinnuleysisbætur. 

 Úrskurðir sem fjallað hefur verið um fram að þessu snúa að atvinnuleysisbótum samhliða 

námi. Í ÚRVEL 22. september 2016 (79/2015) sótti kærandi um bætur að sumri. Kærandi hafði 

fengið heimild til að stunda nám á framhaldsskólastigi samhliða því að fá atvinnuleysisbætur 

vorið 2015. Því var kærandi skráð á atvinnuleysisskrá vorið 2015 en er hún hóf nám í 

sumarskóla skráði hún sig sjálf af atvinnuleysisskrá. Hún sótti þó um atvinnuleysisbætur að 

nýju það sumarið, 8. júlí 2015, en VMST hafnaði umsókninni þar sem hún hefði verið í námi 

 

225 Niðurstaða nefndarinnar fellur betur að kerfissjónarmiðum en notendasjónarmiðum, enda ekki litið til þess 

hvort ástundun námsins væri þannig að hann gæti ekki leitað vinnu og var skráning í háskóla álitin fullnægjandi 

út af fyrir sig. 
226 1.2.2. Úthlutunarreglur LÍN 2009-2010.; Sú regla er enn í gildi í úthlutunarreglum lánasjóðskerfisins. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af5a04-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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og væri skráð í nám næsta misseri skv. 6. mgr. 14. gr. atvl. Úrskurðarnefnd felldi þá ákvörðun 

úr gildi og sagði í niðurstöðu sinni: 

Að mati úrskurðarnefndarinnar á ákvæði 6. mgr. 14. gr. laga nr. 54/2006 við um þá 

einstaklinga sem hafa stundað nám og eru ekki tryggðir samkvæmt lögunum, þ.e. eru ekki 

að þiggja greiðslur frá Vinnumálastofnun. Þrátt fyrir að kærandi hafi fengið heimild til 

að stunda nám samhliða greiðslum atvinnuleysisbóta verður hún ekki skilgreind sem 

námsmaður samkvæmt ákvæðinu. Úrskurðarnefndin getur því ekki fallist á þá afstöðu 

Vinnumálastofnunar að kærandi hafi verið námsmaður á vorönn 2015, en líkt og að framan 

greinir eru námsmenn ekki tryggðir samkvæmt lögum nr. 54/2006.227 

Af þessu leiðir að nefndin telji ekki hægt að skilgreina einstaklinga sem fá undanþágu til að 

stunda nám samhliða því að þiggja atvinnuleysisbætur sem námsfólk skv. 

atvinnuleysistryggingalögum. Telja má þá túlkun í samræmi við notendasjónarmið, enda til 

þess fallið að veita notandanum sveigjanleika til þess að kerfið virki sem skyldi fyrir 

viðkomandi. 

 Í ÚAV 12. maí 2011 (122/2010) komst úrskurðarnefndin að því að kærandi teldist ekki 

námsmaður í skilningi laganna þegar reyndi á samspil c-liðar 3. gr. atvl. og þágildandi 5. mgr. 

14. gr. atvl., nú 6. mgr. 14. gr., um atvinnuleysisbætur í námshléum. Með úrskurðinum felldi 

nefndin ákvörðun VMST úr gildi og úrskurðaði að kærandi ætti rétt til greiðslu 

atvinnuleysisbóta. VMST hafði áður komist að því að kærandi hefði talist námsmaður í 

skilningi c-liðar 3. gr. atvl. enda hefði hann verið skráður í 15 eininga nám í Tækniskólanum á 

vorönn 2010 og tveggja eininga nám við skólann á haustönn 2010. VMST taldi að þágildandi 

5. mgr. 14. gr. atvl. tæki fyrir rétt námsfólks til atvinnuleysisbóta í námshléum og því ætti 

kærandi ekki rétt á atvinnuleysisbótum sumarið 2010. Úrskurðarnefndin sagði hins vegar um 

það í niðurstöðu sinni: 

Í c-lið 3. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, um skýringar á orðinu nám, kemur fram að 

átt sé við samfellt nám, verklegt eða bóklegt, í viðurkenndri menntastofnun innan hins 

almenna menntakerfis á Íslandi sem stendur yfir í a.m.k. sex mánuði. Enn fremur sé átt við 

nám á háskólastigi og það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til 

undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Einstök námskeið teljist ekki til náms. Þá 

greinir í 5. mgr. 14. gr. sömu laga, um virka atvinnuleit, að sá sem hefur verið skráður í 

nám, sbr. c-lið 3. gr. á síðustu námsönn án þess að hafa sannanlega lokið náminu og hyggst 

halda námi áfram á næstu námsönn telst ekki vera í virkri atvinnuleit í námsleyfi 

samkvæmt kennslu- og/eða námskrá hlutaðeigandi skóla. (...) Kærandi var skráður í 15 

eininga nám á vorönn 2010 og hugðist ljúka náminu þá um vorið. Samkvæmt gögnum 

málsins ákvað skólinn hins vegar að kenna ekki á þeirri önn eitt af þeim námskeiðum sem 

kæranda þurfti að standast í því skyni að ljúka náminu. Í ljósi þess að það var að frumkvæði 

 

227 [leturbreyting höfundar] 
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skólayfirvalda að fella niður námskeiðið er eðlilegt að líta svo á að nám hans hafi þá ekki 

lengur verið samfellt í skilningi 3. gr. laga um atvinnuleysistryggingar. 

Þar sem námið var ekki lengur samfellt að mati nefndarinnar var litið á námskeiðið sem stakt 

námskeið í skilningi laganna. Vísaði nefndin um leið til þess að kennsla námskeiðsins hefði 

farið fram utan vinnutíma og umfang þess verið óverulegt. Því taldi nefndin þágildandi 5. mgr. 

14. gr. laganna ekki eiga við og að kærandi ætti í raun rétt á atvinnuleysisbótum sumarið 2010. 

Áhugavert er að bera niðurstöðu nefndarinnar í málinu saman við ÚAV 17. febrúar 2011 

(126/2010) en þar var leyst úr réttarstöðu námsmanns sem hafði lokið meistaranámi, að 

undanskildu sex ECTS-eininga námskeiði sem hún ætlaði að ljúka um sumarið. Hún sótti um 

atvinnuleysisbætur þann 26. maí 2010 og hefði því þegið atvinnuleysisbætur samhliða 

ástundun náms að sex ECTS-einingum sumarið 2010. Um lánshæfi þess náms umsækjandans 

sagði úrskurðarnefndin í þessu tilfelli: 

Samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna telst nám vera lánshæft ef það er 

skipulagt af skóla sem fullt nám, 60 ECTS-einingar (ECTS stendur fyrir „European Credit 

Transfer and Accumulation System“) á hverju skólaári eða a.m.k. 30 ECTS-einingar á 

hverju misseri í þeim tilvikum þegar námsskipulagið nær ekki yfir heilt skólaár. Í gögnum 

máls þessa kemur fram hjá kæranda að hún hafði þegið námslán frá lánasjóðnum á meðan 

á námi hennar stóð. Því liggur fyrir staðfesting á því að nám kæranda var lánshæft nám. 

Það er því ekki hægt að komast að þeirri niðurstöðu að tilvik kæranda geti fallið undir 

undantekningarregluna í 2. mgr. 52. gr. laga um atvinnuleysistryggingar.  

Á þeim tíma sem úrskurðurinn var kveðinn upp var ákvæði 2.2 í úthlutunarreglum lánasjóðsins 

2010–2011 um lánshæfar einingar á þá leið að námsmaður þyrfti að ljúka 12 ECTS-einingum 

að lágmarki til að eiga rétt á sumarláni. Kærandi hafði stundað sumarnám, aðeins að sex ECTS-

einingum, eins og fyrr segir. Úrskurðarnefndin virðist þó komast að því að þar sem nám 

umsækjanda hafi verið lánshæft á einhverjum tímapunkti hafi hvorki skipt máli að námið sem 

hún stundaði væri undir lögbundna hámarkinu um 10 ECTS-einingar sem heimilt var að stunda 

skv. 2. mgr. 52. gr. atvl. né að námið næði ekki lágmarkseiningafjölda skv. reglum LÍN um 

lánshæft nám á sumarönn. Orðalag 2. mgr. 52. gr. atvl. um „svo lágt námshlutfall“ að hún gat 

ekki þegið námslán fyrir því var því ekki skýrt til samræmis við möguleika hennar á að þiggja 

námslánið. Umfram það var um eitt sex ECTS-eininga námskeið að ræða og má minna á c-lið 

3. gr. sem kveður á um að einstök námskeið teljist ekki til náms.228  

 

228 Höfundur veltir því upp hvort kerfissjónarmið hafi verið alls ráðandi við túlkun nefndarinnar sem hafi leitt til 

þessarar niðurstöðu. Þau geta þó varla gengið svo langt að bæði fjöldi ECTS-eininga skv. atvl. og LÍN, auk þess 

að um einstakt námskeið hafi verið að ræða, skipti ekki máli fyrir niðurstöðuna.  
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Í ÚAV 17. febrúar 2011 (143/2010) hafði VMST hafnað umsókn kæranda um 

atvinnuleysisbætur en hún hafði stundað meistaranám í skattarétti sem hún kvað skipulagt 

þannig að fólk gæti unnið samhliða námi. Hún hafi átt eftir 10 ECTS-einingar eftir vorönn 

2010 og hafi átt möguleika á að þiggja fullt starf frá áramótum 2009–2010. Kæran til 

úrskurðarnefndarinnar barst þó eftir þriggja mánaða kærufrest og vísaði úrskurðarnefndin 

málinu frá án úrlausnar. Kærandi leitaði þá til umboðsmanns Alþingis (hér eftir UA) og skilaði 

umboðsmaður áliti UA 17. júlí 2012 (6433/2011). Þar gagnrýndi umboðsmaður að í ákvörðun 

VMST þar sem umsókninni var hafnað hefði ekkert verið vikið að atvikum umsækjanda og 

hvernig þau horfðu við lögum um atvinnuleysistryggingar. Umboðsmaður leitaði auk þess 

svara hjá úrskurðarnefndinni um það hvers vegna nefndin hefði ekki leyst úr málinu þrátt fyrir 

liðinn kærufrest með vísan til 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1997. Nefndin svaraði með bréfi 

dags. 27. október 2011 og vísaði til atvika umsækjanda en hún hafði fengið metnar 20 ECTS-

einingar á haustönn 2009 sem milliskil á meistararitgerð sinni og hefðu þær 10 einingar sem 

eftir voru verið hluti af 30 eininga skilum: 

Í ljósi þess að kærandi átti eftir að skila 30 ECTS eininga meistararitgerð og þau skil voru 

í rökréttu samhengi af námi sem hún hóf sumarið 2008, verður engan veginn fallist á að 2. 

mgr. 52. gr. laga um atvinnuleysistryggingar hafi nokkurn tíma getað átt við í máli kæranda 

þar sem það ákvæði á fyrst og fremst við um einstaklinga sem vilja leggja stund á afar 

takmarkað háskólanám og sem, vegna lágs námshlutfalls, er ekki lánshæft hjá Lánasjóði 

íslenskra námsmanna. Námsmaður, sem lýkur ekki fullu háskólanámi á tilskildum tíma, 

getur ekki klofið meistararitgerðarskrif frá öðrum þáttum námsins þannig að hann eigi rétt 

til greiðslu atvinnuleysisbóta. Með vísan til framangreinds standa engin efnisleg rök til 

þess að úrskurðarnefndin taki mál þetta upp.229 

Hér má draga þá ályktun af svarbréfi nefndarinnar, til viðbótar við fyrrgreinda úrskurði ÚAV 

nr. 126/2010 og 122/2010, að nefndin telji að námsfólk sem skipuleggi nám sitt sjálft þannig 

að fáar einingar verði eftir af náminu fyrir tiltekið misseri geti ekki fallið undir 2. og 3. mgr. 

52. gr. um að þiggja atvinnuleysisbætur samhliða námi. Nefndin hafi í raun metið nauðsynlegt 

að utanaðkomandi atvik, ekki á valdi námsmannsins, hefðu haft þau áhrif að ekki væri 

mögulegt að ljúka öllu náminu til þess að undanþáguákvæði 52. gr. atvl. gætu átt við. Um 

svarbréf nefndarinnar sagði umboðsmaður í áliti sínu: 

...verður ekki annað séð en að sá sem uppfyllir almenn skilyrði fyrir 

atvinnuleysistryggingum launamanna, sbr. 13. gr. laga nr. 54/2006, teljist tryggður 

samkvæmt lögunum ef hann stundar nám á háskólastigi sem nemur að hámarki 10 ECTS-

einingum á námsönn enda sé um svo lágt námshlutfall að ræða að námið telst ekki lánshæft 

 

229 [leturbreyting höfundar]; Bréfið ber augljós merki kerfissjónarmiða, enda sterklega tekið til orða um að ekkert 

svigrúm til mats á aðstæðum umsækjanda sé til staðar um undanþágur handa kæranda af þeirri ástæðu einni að 

skilin sem eftir voru hafi verið í rökréttu samhengi við nám sem hún hóf önnina á undan. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=896a181c-6013-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1955/skoda/reifun
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hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.(...) Af skýringum úrskurðarnefndar 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða til mín vegna máls þessa verður aftur á 

móti ráðið að nefndin leggi annan skilning til grundvallar. Þannig segir í skýringunum að 

undanþága 2. mgr. 52. gr. laga nr. 54/2006 eigi einungis við um þá sem stunda afar 

takmarkað háskólanám og að þeir sem ekki ljúka fullu háskólanámi á réttum tíma geti ekki 

„klofið meistararitgerðarskrif“ frá öðrum þáttum námsins og þannig átt rétt til greiðslu 

atvinnuleysisbóta. Af þessu virðist leiða að nefndin telji þann sem hefur stundað fullt 

nám á háskólastigi en á að hámarki 10 ECTS-einingar eftir á lokanámsönn ekki eiga 

rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta enda þótt hann sé í virkri atvinnuleit samhliða því 

að ljúka námi sínu. Fyrir þessari túlkun nefndarinnar eru þó ekki færð nein lagarök. (...) 

Af því leiðir að ekki nægir, við mat á því hvort 2. mgr. 52. gr. laga nr. 54/2006 eigi við um 

tilvik námsmanns sem sækir um greiðslu atvinnuleysisbóta, að líta til þess hvort það nám 

sem hann stundar sé almennt lánshæft heldur verður að kanna hvort viðkomandi 

einstaklingur eigi rétt á námslánum miðað við námshlutfall sitt hverju sinni. Ég bendi 

jafnframt á að í lögskýringargögnum að baki undanþáguákvæðinu kemur m.a. fram að 

mikilvægt þyki að móta skýr skil milli framfærslukerfa Atvinnuleysistryggingasjóðs 

og Lánasjóðs íslenskra námsmanna til að tryggja gott samspil þeirra og tryggja 

jafnræði milli námsmanna. Sé sá skilningur sem úrskurðarnefndin virðist leggja í 

ákvæðið lagður til grundvallar kann það að leiða til þess að nokkur hópur 

námsmanna falli undir hvorugt kerfið. Verður ekki séð að það samrýmist markmiðum 

lagaákvæðisins. (...) Sé horft til þeirra skýringa sem úrskurðarnefndin sendi mér í tilefni af 

þessari kvörtun tel ég jafnframt að sá skilningur sem nefndin lagði til grundvallar um efni 

2. mgr. 52. gr. laga nr. 54/2006 fái ekki samrýmst orðalagi og tilgangi ákvæðisins.230 

Umboðsmaður leggur hér áherslu á að notendasjónarmið, eins og fjallað hefur verið um þau í 

ritgerð þessari, verði að vera leiðarljósið við úrlausnir úrskurðarnefndarinnar. Tryggja verði 

samspil kerfanna og meta stöðu viðkomandi námsmanns hverju sinni. Í áliti umboðsmanns var 

enn fremur vísað til þess að kærandi hefði áunnið sér réttindi á vinnumarkaði þegar 

umboðsmaður kannaði hvort stjórnvöld hefðu tekið afstöðu til málsins á réttum lagagrundvelli:  

Ég minni á að hér var viðfangsefni stjórnvalda að leysa úr umsókn A um réttindi hennar 

til atvinnuleysisbóta, en þau réttindi hafði hún áður tryggt sér með störfum sínum á 

vinnumarkaði í samræmi við þær reglur sem Alþingi hefur sett til að fullnægja 

ákvæði stjórnarskrárinnar. Af eðli þessara réttinda leiðir að stjórnvöld þurftu öðru 

fremur að gæta þess að leysa úr málinu á réttum lagagrundvelli. (…) en hafa verður í huga 

að hér reynir á réttindi sem ætlað er að standa undir framfærslu viðkomandi þegar 

atvinnutekna nýtur ekki við.231 

Umboðsmaður komst að því að VMST og úrskurðarnefndin hefðu ekki uppfyllt skyldur sínar 

skv. 10. gr. ssl. um rannsókn málsins. Þá hefði rökstuðningi nefndarinnar verið ábótavant 

miðað við 4. tl. 31. gr., sbr. 1. mgr. 22. gr. ssl. Af álitinu má a.m.k. lesa tvennt. Annars vegar 

áréttingu á mikilvægi þess markmiðs laganna að fólk lendi ekki á milli kerfa. Hins vegar skyldu 

úrskurðarnefndarinnar til að leysa úr málum á réttum lagagrundvelli þar sem um áunnin rétt 

 

230 [leturbreyting höfundar]  
231 [leturbreyting höfundar]. Vert er að benda á að þó endurskoðunarvald úrskurðarnefnda á lögmæti ákvarðana 

standi ólíklega til þess að skoða hvort lagaákvæði samræmist stjórnarskrá, enda dæmi dómstólar um valdmörk 

sbr. 69. gr. stjskr., má draga þá ályktun út frá þessum ummælum umboðsmanns að stjórnvöld skuli hafa í huga að 

um stjórnarskrárvarin réttindi sé að ræða og þau skuli túlka lög og reglur til samræmis við það.  
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fólks sé að ræða með störfum þess á vinnumarkaði í samræmi við reglur sem settar eru á 

grundvelli stjórnarskrárákvæðis um greiðslur sem er ætlað að standa undir framfærslu þegar 

atvinnutekna nýtur ekki við.232 

 Réttindi sem námsfólk tryggir sér með störfum á vinnumarkaði voru einnig undir í ÚAV 8. 

apríl 2013 (100/2013). Þar bar kærandi það fyrir sig að virða hefði átt rétt hans sem launamanns 

og launasögu hans er hann sótti um greiðslur atvinnuleysisbóta 19. júní 2013. Hann hafði lokið 

18 ECTS-eininga fjarnámi vorið 2013 og var skráður í 12 ECTS-einingar á haustmisseri 2013. 

Honum hafði verið sagt upp starfi sínu hjá C þann 15. maí 2013 en hann hafi verið í 100% 

dagvinnu hjá C síðastliðin þrjú ár, samhliða því að stunda nám sitt. VMST hafnaði hins vegar 

umsókn hans um atvinnuleysisbætur fyrir sumarið 2013 á grundvelli 6. mgr. 14. gr. atvl. og 

staðfesti úrskurðarnefndin ákvörðunina með eftirfarandi rökstuðningi:  

Í athugasemdum við 5. gr. frumvarps sem varð að lögum nr. 134/2009 og er nú 6. mgr. 14. 

gr. laga um atvinnuleysistryggingar kemur fram að það þyki ekki samrýmast markmiðum 

laganna að námsmenn teljist tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins í námsleyfum 

hlutaðeigandi skóla enda sé kerfinu ætlað að tryggja launamönnum og sjálfstætt starfandi 

einstaklingum tímabundna fjárhagsaðstoð meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi eftir að 

hafa misst fyrra starf sitt. Þegar kærandi sótti um atvinnuleysisbætur var hann á milli anna 

í námi sínu í B samkvæmt skilgreiningu 6. mgr. 14. gr. laganna. Hann taldist því ekki 

tryggður á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar og er hin kærða ákvörðun því 

staðfest. 

Úrskurðarnefndin víkur ekki að þeirri staðreynd að kærandi hafði unnið fullt starf síðastliðin 

þrjú ár og lætur hjá líða að taka fyrir þá málsástæðu kæranda að launasaga hans skipti máli fyrir 

úrlausnina. Fyrrgreind athugasemd UA úr áliti nr. 6433/2011 um að um sé að ræða réttindi sem 

viðkomandi hafi tryggt sér með störfum á atvinnumarkaði í samræmi við stjórnarskrárvarinn 

rétt virðist ekki hafa áhrif á úrlausn nefndarinnar. Ekki er að sjá að kærandi hafi tilgreint 

sérstaklega að meta bæri aðstöðu hans í ljósi þeirra réttinda sem greiðsla 

atvinnutryggingagjalds skv. 3. gr. laga um tryggingagjald ætti að veita honum þó hann hafi sagt 

að launasaga sín ætti að skipta máli. Hvað sem því líður var nefndin afdráttarlaus í því að 6. 

mgr. 14. gr. atvl. tæki fyrir að námsfólk ætti réttindi til atvinnuleysistrygginga í námshléum 

með skírskotun til markmiðs atvinnuleysistryggingalaganna samkvæmt bl. nr. 134/2009, þrátt 

fyrir að hafa verið í 100% starfi fram að þeim tíma. Eins og var rakið í kafla 3.4.3 var að finna 

nýja túlkun löggjafans á markmiði atvinnuleysistryggingalaga með bl. 134/2009 og er ljóst að 

 

232 Minna má á úrskurð ÚRAL 20. október 2006 (166/2006) sem reifaður var í kafla 3.3.3 um tryggingagjald þar 

sem úrlausn um skilgreiningu á launþega og ákvörðun á réttindum úr sjóðum sem tryggingagjaldið stendur undir 

réðst einna helst af því hvort viðkomandi hafi staðið undir greiðslu tryggingagjalds í sjóðinn og þannig áunnið sér 

rétt úr honum.  
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það hefur grundvallaráhrif á niðurstöðu nefndarinnar. Til hvers er ætlast af kerfinu ræður hér 

förinni og því kerfissjónarmið ráðandi við túlkun og niðurstöðu í máli umsækjandans. 

 Svipaðar málsástæður kæranda voru uppi í ÚRVEL 3. september 2019 (237/2019) en þá 

hafði kærandi verið í fullri vinnu og svo í fæðingarorlofi en við komu úr fæðingarorlofi hafði 

henni verið sagt upp störfum og hún lokið þriggja mánaða uppsagnarfresti 2. desember 2019. 

Sumarið 2019 hafði hún svo verið á milli anna í skóla og í atvinnuleit, sem hún fullyrti að hefði 

ekki verið staðan ef henni hefði ekki verið sagt upp. Úrskurðarnefndin staðfesti ákvörðun 

VMST um að hafna umsókn hennar um atvinnuleysisbætur fyrir sumarið 2019 enda hefði hún 

verið skráð í fullt nám, 37 ECTS-einingar, á vorönn 2019 og 36 ECTS-einingar á haustönn 

2019 og studdi nefndin nú niðurstöðuna við áherslu 6. mgr. 14. gr. atvl. á virka atvinnuleit í 

stað áherslu á markmið laganna um að tryggja aðeins launamenn og sjálfstætt starfandi 

einstaklinga, eins og gert var í fyrrnefndum úrskurði nr. 100/2013. Sagði nefndin nánar tiltekið: 

Í 1. mgr. 13. gr. laganna er fjallað um almenn skilyrði þess að vera tryggður samkvæmt 

lögunum. Eitt af þeim skilyrðum er að vera í virkri atvinnuleit samkvæmt 14. gr. Í 1. mgr. 

14. gr. segir að sá teljist vera í virkri atvinnuleit sem uppfylli eftirtalin skilyrði: (...) Með 

vísan til þessa er það mat úrskurðarnefndar velferðarmála að samkvæmt skýru lagaákvæði 

6. mgr. 14. gr. laga nr. 54/2006 sé kærandi ekki í virkri atvinnuleit. Kærandi uppfyllir því 

ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. um að vera tryggð samkvæmt lögunum. Hin kærða ákvörðun 

er því staðfest. 

Í úrskurðinum er ekki vikið að áunnum rétti hennar með vinnuframlagi sínu þegar hún hafði 

verið í fullri vinnu, sbr. ummæli UA í máli nr. 6433/2011. Afdráttarlaust skilyrði um að 

námsfólk geti ekki verið í virkri atvinnuleit að sumri er staðfest í úrskurðinum. 

 Þegar námsfólk reynir svo að komast á vinnumarkað taka við ákveðnar takmarkanir á 

réttindum þess til greiðslna úr atvinnuleysistryggingasjóði. Samkvæmt 1. mgr. 55. gr. atvl. 

þurfa að vera gildar ástæður fyrir hendi ef námsmaður hættir námi, ellegar fyrirgerir 

viðkomandi rétti sínum til bóta í tvo mánuði, svokallaðan biðtíma.233 Í ÚRVEL 19. október 

 

233 Heilsufarsástæður eru ekki endilega gildar ástæður til að hætta námi og hefja atvinnuleit: Í ÚAV 6. október 

2011 (187/2010) þar sem kærandi kvaðst vera að taka sér leyfi frá námi vegna heilsubrests og barneigna staðfesti 

úrskurðarnefndin ákvörðun Vinnumálastofnun um að viðkomandi hafi hætt námi í skilningi laganna. Um ástæður 

þess sagði nefndin að heilsubrestur sem kærandi bar fyrir sig væri ekki talin gild ástæða fyrir námslokum á sama 

tíma og hún ætti að teljast fullfær til vinnu sbr. b-lið 1. mgr. 14. gr. atvl. Því var biðtími hennar staðfestur.; Sjá 

hins vegar ÚAV 1. ágúst 2014 (141/2013) komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að Vinnumálastofnun hafi 

ekki rannsakað málið með fullnægjandi hætti og ómerkti nefndin ákvörðun stofnunarinnar um að fella niður rétt 

kæranda til atvinnuleysisbóta með vísan til námsloka hans, sbr. 1. mgr. 55. gr. og 56. gr. atvl. Í málinu hafði 

kærandi upplýst Vinnumálastofnun um að hann hafi hætt námi vegna erfiðleika við námið og að hann hafi efast 

um að vera á réttri braut. Í kjölfarið ákvað Vinnumálastofnun að hann skyldi sæta biðtíma. Í kæru komu þó nýjar 

ástæður fram. Á grundvelli nýrra upplýsinga var því ákvörðunin ómerkt en í UA 9. desember 2013 (7242/2012) 

kom fram að þó læknisvottorð komi síðar fram beri að leggja þær upplýsingar til grundvallar sem til staðar eru 

þegar úrskurður er kveðinn upp, sbr. rannsóknarregla 10. gr. ssl. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af598c-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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2017 (271/2017) felldi úrskurðarnefndin úr gildi ákvörðun VMST um biðtíma og vísaði málinu 

til nýrrar meðferðar. Atvik málsins voru þau að kærandi hafði sótt um atvinnuleysisbætur 29. 

janúar 2017 og skilaði hún skólavottorði um að vera ekki skráð í nám á vorönn 2017 vegna 

fjárhagslegra ástæðna en hafði stundað nám haustið 2016 með vinnu. Ákvað VMST að hún 

þyrfti að sæta biðtíma þar sem erfiðar fjárhagsaðstæður teldust ekki gildar ástæður fyrir því að 

hætta námi og teldist kærandi námsmaður. Vottorð vinnuveitanda vörpuðu ljósi á að kærandi 

var í 100% starfi samhliða námi á haustönn 2016. Henni var sagt upp í desember 2016 vegna 

skipulagsbreytinga hjá fyrirtækinu. Úrskurðarnefndin taldi að VMST hefði borið að leggja mat 

á hvort umsækjandi uppfyllti skilyrði 13. gr. atvl. um að teljast launamaður, óháð námsþátttöku 

hennar þar sem hún hafði ekki verið námsmaður er hún lagði inn umsókn um 

atvinnuleysisbætur. Þá er áhugavert að bera þennan úrskurð saman við fyrrnefndan úrskurð nr. 

100/2013 þar sem einstaklingur hafði verið í 100% starfi en þar leit nefndin hvorki til 

atvinnusögu viðkomandi né þess hvort hann félli undir 13. gr. atvl. Meginmunur málsatvika er 

að í þessu máli nr. 271/2017 var viðkomandi ekki skráð í nám við umsókn atvinnuleysisbóta 

en í máli 100/2013 var viðkomandi á milli anna og skráð í nám næstu önn.  

 Fjárhagserfiðleikar virðast almennt ekki vera gild ástæða fyrir því að hætta námi en í ÚAV 

24. febrúar 2011 (98/2010) var ástæða kæranda um að hafa ekki efni á því að halda áfram námi 

ekki talin gild ástæða skv. 1. mgr. 55. gr. atvl. Í öðru máli ÚAV 6. október 2011 (213/2010) 

hafði kærandi tilgreint að hann hafði ekki efni á að vera í námi og hefði því hætt. Kærandi hafði 

ekki lokið námi á vorönn 2010 og sótti um atvinnuleysisbætur 25. ágúst 2010. Í úrskurðinum 

kemur fram að gögn frá Tækniskólanum hafi gert ljóst að umsækjandi hafi ekki sýnt fram á 

viðunandi námsárangur á vorönn 2010 og því hafi honum verið hafnað um skólavist haustið 

2010. Úrskurðarnefndin staðfesti ákvörðun VMST um biðtíma og taldi ástæður kæranda ekki 

gildar í skilningi 1. mgr. 55. gr. atvl. Hvort fjárhagserfiðleikar hafi gert honum ómögulegt að 

klára námið vorið 2010 og sýna fram á viðunandi námsárangur virðist ekki hafa haft áhrif eða 

hafi ekki talist gild ástæða fyrir því að þurfa að hætta námi og leita að vinnu. Samkvæmt 

athugasemdum með 55. gr. atvl. er vísað til þess að eðlilegt þyki að þeir sem hætti nám án þess 

að hafa til þess gildar ástæður þurfi að sæta sams konar biðtíma og þeir sem hætta störfum án 

gildra ástæðna sbr. 54. gr. atvl. Lögskýringargögn fjalla takmarkað um gildar ástæður fyrir því 

að hætta námi en samkvæmt athugasemdum með 54. gr. atvl. er erfiðleikum bundið að 

takmarka tilvik sem gætu talist til gildra ástæðna þegar fólk segir störfum sínu lausu og er 

fjallað annars vegar um flutninga í annan landshluta og hins vegar heilsufarsástæður en að 

VMST verði falið að meta aðstæður hverju sinni. Ekki er fjallað um þær aðstæður þegar 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59e6-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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viðkomandi hættir störfum vegna fjárhagserfiðleika. Ef litið er til sögulegrar skýringar má rifja 

upp 6. gr. brottfallinnar reglugerðar nr. 545/1997 þar sem fjárhagsstaða var gild ástæða til 

undanþágu frá biðtíma atvinnuleysisbóta þegar lög nr. 12/1997 um atvinnuleysistryggingar 

tóku fyrst gildi og kváðu á um rétt námsfólks til bóta.234 Höfundur telur einnig ólíklegra að fólk 

hætti störfum vegna fjárhagserfiðleika heldur en að fólk hætti námi af þeim ástæðum.235 Virðist 

úrskurðarnefndin ekki leggja upp með notendavæna túlkun á ástæðum fyrir því að hætta námi, 

heldur leggja til grundvallar aðstæður sem eiga við þegar fólk hættir störfum, þó atvikin séu 

ekki sambærileg fyrir notandann. 

Kerfissjónarmið og notendasjónarmið koma óbeint fram í áliti UA 14. maí 2013 

(6889/2011) um 3. mgr. 52. gr. atvl. Álitið snýst um atviksbundið mat á því þegar viðkomandi 

er í meira námi en 10 einingum, fær samt skertar atvinnuleysisbætur og hvort viðkomandi eigi 

að borga það allt til baka. Í málinu hefði umsækjandi gert námssamning við VMST fyrir vorönn 

2010 og fékk hún að stunda 20 ECTS-eininga nám samhliða 66,6% skerðingu á bótum. Haustið 

2010 var hún svo skráð í einn 10 ECTS-eininga áfanga og óskaði eftir uppl. um skráningu í 

einn áfanga til viðbótar en fékk svör um að slíkt samrýmdist ekki lögum. Hún gerði 

námssamning að nýju en við samkeyrslu atvinnuleysisskrár og nemendaskrá kom í ljós að hún 

var skráð í 20 ECTS-eininga nám vorið 2011. Samhliða því hefði hún þegið atvinnuleysisbætur 

en án námsamnings. Í samskiptum við VMST kom fram að skv. námsskipulagi HÍ hefði hún 

frest til 1. apríl 2011 til að velja úr hvaða áfanga hún myndi skrá sig og hefði ávallt haft hug á 

því. Vinnumálastofnun komst hins vegar að því að hún hefði skráð sig úr námi án gildra 

ástæðna skv. 1. mgr. 55. gr. atvl., ákvað tveggja mánaða biðtíma og krafði hana um fulla 

endurgreiðslu atvinnuleysisbóta. Eru hér sambærileg sjónarmið uppi og komu fram í ÚAV nr. 

10/2011 þar sem skráning viðkomandi í háskóla, óháð ástundun, réði förinni. Umboðsmaður 

taldi að VMST hefði borið að meta aðstæður umsækjandans og samskipti hennar við VMST 

með heildstæðum hætti, átta sig á réttmætum væntingum hennar út frá fyrri ákvörðunum í máli 

hennar og að taka efnislega afstöðu til þess hvaða lagalegu þýðingu þau atriði hefðu. Það hafi 

skort hjá VMST og úrskurðarnefndinni og því taldi UA framkvæmdina ekki í samræmi við lög. 

Má hér aftur telja að UA leggi áherslu á hvernig notandinn hefur gagn af kerfinu og hvernig 

virkni þess er og hefur verið fyrir notandann. UA leggur því áherslu á notendasjónarmið eftir 

að VMST og úrskurðarnefnd hefur látið kerfissjónarmið ráða för. 

 

234 Sjá nánar í kafla 3.4.2. 
235 Staða íslenskra háskólanema: Aðgengi, efnahagur og tækifæri til náms – Niðurstöður EUROSTUDENT VI, 

bls. 13 þar sem fram kemur að 33,2% stúdenta geri árshlé eða meira á námi sínu vegna fjárhagserfiðleika. 

https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/2290/skoda/mal/
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3.5 Námslánakerfið og námsfólk 

3.5.1 Frítekjumark og framfærslulán 

Í úthlutunarreglum er mælt fyrir um framfærslu námsfólks og frítekjumark námslána en með 

samþykkt laga um MSN var ábyrgð stjórnar á úthlutunarreglum breytt. Þar segir nú í 36. gr. 

laganna: „Ráðherra setur úthlutunarreglur (...) að fengnum tillögum sjóðsstjórnar (…)“ en í 3. 

mgr. 3. gr. l.Lín sagði að stjórn setti nánari úthlutunarreglur. Í athugasemdum með 36. gr. l.Msn 

segir um breytinguna: „Tilgangur þessara orðalagsbreytinga er að skerpa á þeirri ábyrgð sem 

liggur hjá ráðherra en ekki hjá sjóðstjórn.“  

 Í 7. kafla úthlutunarreglna MSN er kveðið á um frítekjumark og segir í grein 7.2.1:   

Frítekjumark námsmanns er kr. 1.364.000 á árinu 2020. Ef tekjur námsmanns eru hærri en 

frítekjumarkið, þá koma 45% af umframtekjum til frádráttar á námsláni. Ef veitt eru 

makalán, þá hækkar sameiginlegt frítekjumark námsmanns og maka í kr. 2.046.000 og 

45% af sameiginlegum umframtekjum námsmanns og maka á árinu 2020 koma til 

frádráttar á námsláni.  

Vegna sérstakra aðstæðna í þjóðfélaginu á árinu 2020 verður heimilt að fimmfalda 

frítekjumark námsmanns sem kemur af atvinnumarkaði enda liggi fyrir að hann hafi ekki 

verið í námi s.l. 6 mánuði. Sjóðurinn áskilur sér rétt til að óska eftir gögnum því til 

staðfestingar.  

Frádrætti vegna tekna skal að jafnaði dreift jafnt á 60 ECTS-einingar 

Til frádráttar frá námsláni koma því yfirleitt 45% tekna námsmanns umfram 1.364.000 kr. fyrir 

skatt og umfram 6.650.000 kr. ef viðkomandi kemur af vinnumarkaði og var þá ekki í námi 

síðastliðið misseri. Upphæð frítekjumarksins vegna þeirra sem koma af vinnumarkaði er 

vanalega ekki svona há en vegna Covid-19 var hún hækkuð. Almennt hefur frítekjumarkið 

verið þrefaldað fyrir þá einstaklinga, sbr. t.d. gr. 3.3.2 í úthlutunarreglum LÍN 2019-2020. 

Ákvæði 7. kafla um frítekjumark hafa svo áhrif á frádrátt framfærslulána samkvæmt IV. kafla 

úthlutunarreglna MSN. 

 Samkvæmt gr. 4.1 í úthlutunarreglum MSN er framfærslunni skipt í grunnframfærslu og 

aðra framfærslu sem byggist á aðstæðum námsmanns. Í úthlutunarreglum LÍN fylgdi fylgiskjal 

með reglunum hverju sinni um fjárhæðina en í úthlutunarreglum MSN er fjárhæð 

grunnframfærslu að finna í grein 4.2: 

- kr. 13.064 fyrir hverja ECTS-einingu eða kr. 87.096 á mánuði fyrir námsmann í 

foreldrahúsnæði.  

-  kr. 16.847 fyrir hverja ECTS-einingu eða kr. 112.312 á mánuði fyrir námsmann í leigu- 

eða eigin húsnæði. 
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Í grein 4.3 er síðan kveðið á um að námsmaður geti fengið viðbótarlán vegna 

húsnæðiskostnaðar sem tekur mið af fjölskylduaðstæðum. Til dæmis getur einhleypur 

námsmaður fengið lán vegna húsnæðis upp á 11.578 kr. fyrir hverja einingu. Sé einhleypur 

námsmaður í leiguhúsnæði eða eigin húsnæði skráður í fullt nám verður viðbótarlánið 347.340 

kr. fyrir önnina en 694.680 kr. fyrir skólaárið.236 Viðbótarlán vegna húsnæðis fyrir skólaárið 

væri þá 77.187 kr. á mánuði.237 Samkvæmt kennslualmanaki Háskóla Íslands fyrir skólaárið 

2019–2020 er kennslutímabilið 36 vikur eða níu mánuðir.238 Almennt er miðað við að nám í 

eitt háskólaár sé 1.500-1.800 vinnustundir eða 25 til 30 vinnustundir fyrir hverja ECTS-

einingu.239 1.800 vinnustundir á níu mánuðum gera 50 vinnustundir á viku.240 Leiguverð 

stúdíóíbúða á stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta er um 94–117 þúsund krónur á 

mánuði.241 Sé viðbótarláni vegna húsnæðis bætt við 112.312 kr. grunnframfærslu er óskert 

framfærsla einhleyps námsmanns í leigu- eða eigin húsnæði 189.499 kr. á mánuði í níu mánuði 

ársins.242  

 Nefna má að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar er í mesta lagi 207.709 kr. 

á mánuði. Þá má nefna að ef námsfólk færi eftir hugmyndum Samtaka atvinnulífsins og tæki 

sér launalaust sumarleyfi að sumri í 12 vikur myndi námslánakerfið tryggja einhleypum 

námsmanni í leiguhúsnæði eða eigin húsnæði 1.705.491 kr. á ári eða rúmlega 142 þúsund 

krónur á mánuði.243  

 Aðstæður geta verið jafn fjölbreyttar og námsfólk er margt svo ekki gefst rými hér til að 

rekja nánar mismunandi útfærslur framfærslu námsfólks heldur verður hér miðað við 

framfærslu einhleyps námsmanns í eigin- eða leiguhúsnæði. Þátttaka námsfólks á 

vinnumarkaði getur haft bein áhrif á rétt þess til framfærslu með námslánum.   

 

3.6 Skörun vinnumarkaðar, atvinnuleysistryggingakerfisins og námslánakerfisins 

Hvernig er þá staða námsfólks gagnvart þessum tveimur kerfum annars vegar 

atvinnuleysistryggingum og hins vegar námslánakerfinu? Í fyrsta lagi er ljóst að vinnuframlag 

 

236 11.578*30 = 347.340 kr. 
237 694680/9 = 77.187 kr. 
238 Hófst kennsla á tímabilinu 15. ágúst til 2. september, jólaleyfi stóð yfir frá 19. des til 4. janúar og hófst kennsla 

6. janúar og stóðu svo vormisserispróf 24. apríl – 8. maí samkvæmt „Kennslualmanak 2019-2020“ á 

https://www.hi.is/. 
239 Einingamat og einkunnir - Kennsluskrá 2020-2121, https://www.ugla.hi.is.  
240 1800/9/4 = 50. Nánar verður vikið að vinnustundum í námi en einnig á vinnumarkaði í kafla 4. 
241 „Íbúðir, einstaklingar“, https://www.studentagardar.is. 
242 77.187+112.312=189.499. 
243 189.499*9 = 1.705.491 og 1.705.491/12 = 142.124; 138 662 Umsögn 10. desember 2009, bls. 1 (enn óbirt í B-

deild Alþt.) 

http://www.ugla.hi.is/
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vinnandi námsfólks stendur undir greiðslu atvinnutryggingagjalds í 

atvinnuleysistryggingasjóð. Í öðru lagi er ljóst að námsfólk er að meginstefnu án réttinda úr 

sjóðnum þó undantekningar geti átt við ef viðkomandi er ekki í lánshæfu námi. Í þriðja lagi er 

ljóst að tekjur námsfólks af vinnumarkaði hafa áhrif á þá fjárhæð sem það á rétt á til framfærslu 

yfir skólaárið í gegnum námslánakerfið. Af þessu sést að þátttaka námsfólks á vinnumarkaði 

hefur neikvæð áhrif á réttindi innan námslánakerfisins um leið og að þátttaka í námi hefur 

neikvæð áhrif á réttindi innan atvinnuleysistryggingakerfisins. 

 Þegar kemur að námslánakerfinu og rétti fólks yfir skólaárið þarf námsfólk að vera skráð í 

minnst 22 ECTS-einingar til að eiga nokkurn rétt á námslánum til að framfleyta sér, sbr. gr. 3.2 

í úthlutunarreglum MSN. Í atvinnuleysistryggingakerfinu hins vegar er heimilt að stunda 12 

ECTS-eininga nám sem ekki er lánshæft sökum lágs námshlutfalls og þiggja 

atvinnuleysisbætur samhliða, sbr. 2. mgr. 52. gr. atvl. Þegar „sérstaklega stendur á“ er heimilt 

að stunda allt að 20 ECTS-eininga nám sem ekki er lánshæft sökum lágs námshlutfalls og 

samkvæmt nánar tilteknum skilyrðum, sbr. 3. mgr. 52. gr. atvl. Ætli námsfólk að stunda nám 

og þiggja bætur skv. 2. eða 3. mgr. 52. gr. atvl. skal gera námssamning við VMST vegna þess, 

en hvenær teljist sérstaklega standa á skv. lögunum eða fyrir hendi eru „sérstakar aðstæður“ 

skv. vef VMST er þó ekki skýrt í lögum eða reglum.244  

 Staða námsfólks í lánshæfu námi er því sú að ef námsfólk hefur verið virkt á vinnumarkaði, 

hvort sem er í hlutastarfi eða fullu starfi, samhliða náminu og missir starf sitt getur 

atvinnuleysistryggingasjóður ekki gripið það þrátt fyrir að greiðslur vegna viðkomandi hafi 

verið greiddar af vinnuveitanda til sjóðsins. Ætli viðkomandi að freista þess að taka námslán 

til að bæta upp tekjumissinn sem uppsögn í starfi hefur í för með sér er fyrirséð að námslánin 

til framfærslu yfir níu mánuði skólaársins yrðu skert vegna tekna af starfinu sem hann missti. 

Ef viðkomandi myndi hætta í náminu vegna fjárhagserfiðleika sem hann stæði frammi fyrir 

sökum atvinnumissisins í von um að teljast ekki námsmaður í skilningi 

atvinnuleysistryggingakerfisins og eiga kost á atvinnuleysisbótum er ekki ólíklegt að hann yrði 

talinn hafa hætt námi „án gildra ástæðna“, sbr. 1. mgr. 55. gr. atvl., og þyrfi að sæta tveggja 

mánaða biðtíma eftir bótum.245 Námsfólk í þessum sporum virðist því ekki eiga greiða leið út 

úr fjárhagsvandanum ef til uppsagnar kemur á miðju skólaári. Þegar kemur svo að þeim þremur 

 

244 „Námssamningur 3“, http://www.vinnumalastofnun.is. 
245 Í ÚAV 24. febrúar 2011 (98/2010), sbr. einnig ÚAV 11. maí 2010 (132/2009) þar umsækjandi sagðist hafa hætt 

námi við Iðnskólann vegna fjárhagserfiðleika en niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var að ástæður umsækjanda 

töldust ekki gildar ástæður til að hætta námi. Í ÚAV 6. október 2011 (213/2010), sbr. þó áðurnefndan ÚRVEL 19. 

október 2017 (271/2017) 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59e6-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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mánuðum ársins sem námsfólk er ekki í námi er það réttindalaust bæði úr 

atvinnuleysistryggingasjóði og námslánakerfinu. Í ljósi þessa virðist sem námsfólk sé án allrar 

framfærsluaðstoðar í atvinnuleysi í námshléum og myndi sú staða ekki samræmast skyldunni 

til að uppfylla vernd félagslegra réttinda skv. EFMR-nefndinni.246 Líkt og fram hefur komið 

hefur EFMR-nefndin lagt áherslu á að gera skuli ráð fyrir tengslum réttarins til félagslegs 

öryggis við önnur réttindi en í þeim aðstæðum sem raknar eru hér virðist rétturinn til framfærslu 

í hættu eða takmarkaður ef einstaklingur sækir sér menntun. Þá ber ríkjum að tryggja að þeir 

sem njóta ekki fullnægjandi verndar á grundvelli kerfa sem byggja á fjárframlögum 

einstaklinga, hafi engu að síður aðgang að fullnægjandi aðstoð og njóti einnig félagslegs 

öryggis.247  

 Þá er rétt að víkja að fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna handa námsfólki.  

 

3.7 Ábyrgð sveitarfélaga 

Í 12. gr. lfs. segir að sveitarfélög skuli tryggja að íbúar geti séð fyrir sér og sínum. Markmið 

laganna er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Enn 

fremur segir 3. ml. 2. mgr. 1. gr. laganna að miða skuli félagslega þjónustu við 

einstaklingsbundnar þarfir og aðstæður. Ákvæðið er í samræmi við meginreglu 

stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat sem felur í sér að stjórnvöld geti ekki takmarkað 

einstaklingsbundið mat með óhóflegum hætti, t.d. með því að leggja ofuráherslu á hlutlæga 

þætti með þeim afleiðingum að mat á aðstæðum einstaklinga taki ekki mið af öllum þeim 

aðstæðum sem eiga að búa að baki matskenndum lagareglum.248 Ef stjórnvaldsfyrirmæli 

takmarka mat stjórnvalda svo verulega að meginreglan um skyldubundið mat er brotin er í raun 

verið að breyta efni laga með reglugerð eða reglum sveitarfélaga.249  

 Á grundvelli 1. mgr. 21. gr. lfs. hafa sveitarfélög sett reglur um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar. Reglurnar eiga það flestar sameiginlegt að fjalla um námsstyrki og innihalda 

sérreglur um fjárhagsaðstoð til námsfólks. Slíkar reglur líta yfirleitt einhvern veginn svona út: 

Einstaklingar sem stunda nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, njóta 

ekki réttar til fjárhagsaðstoðar.  

 

246 General Comment no. 19, 51. gr.; Sjá einnig kafla 2.1.1. 
247 General Comment no. 19, 50. gr.; Sjá einnig kafla 2.1.1. 
248 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – Almennar efnisreglur, bls. 40. 
249 Sama heimild, bls. 40. 
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Dæmi þetta er tekið úr 1. ml. 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð.250 Reglur 

þeirra sveitarfélaga sem höfundur skoðaði höfðu ekki tekið breytingum til samræmis við það 

að frá sumri 2020 hefur MSN tekið við af LÍN.251 Verður nú vikið að réttarframkvæmd þegar 

reynt hefur á ákvæðið eða sambærileg ákvæði annarra sveitarfélaga.  

 

3.7.1 Réttarframkvæmd  

Réttarframkvæmd á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna til námsfólks er fremur rýr. Þó verður gerð 

grein fyrir þeim úrskurðum úrskurðarnefndar félagsþjónustu- og húsnæðismála (hér eftir ÚFH) 

sem og úrskurðarnefndar velferðarmála sem við eiga. Sveitarfélögin sem úrskurðirnir snúa að 

eru Reykjavíkurborg, Reykjanesbær, Kópavogsbær og Ísafjarðarbær. Flestir úrskurðir snúa að 

Reykjavíkurborg og verður því fyrst litið á þá. 

 Samkvæmt 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð njóta einstaklingar sem 

stunda nám sem er lánshæft hjá LÍN ekki réttar til fjárhagsaðstoðar. Samkvæmt málsatvikum 

úrskurðar ÚFH frá 6. maí 2015 (9/2015) lýsti einstæð móðir því að hún vildi ekki þurfa að 

hætta í námi til þess að fara á fjárhagsaðstoð og kvaðst hún ekki eiga rétt á námslánum. Þá 

kom fram í málsástæðum umsækjanda um fjárhagsaðstoð í ÚFH 10. júní 2015 (19/2015) að 

honum hefðu borist tilmæli frá Reykjavíkurborg um að einfaldara væri að hætta í námi til að 

fá fjárhagsaðstoð en hann lýsti því að hann ætti ekki rétt á námslánum þar sem hann væri á 

vanskilaskrá. Sé fólk nauðbeygt til að hætta að mennta sig til að geta notið aðstoðar við að 

framfleyta sér má spyrja hvernig þessar aðstæður samræmist réttinum til menntunar og 

réttinum til félagslegs öryggis. Vikið verður stuttlega að því álitamáli í næsta kafla en hér 

verður niðurstaða úrskurðarnefndarinnar vegna 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar skoðuð. Í 

ÚFH 6. maí 2015 nr. 9/2015 sagði nánar tiltekið:  

(...) margsinnis hefur verið úrskurðað að ákvæði 15. gr. reglnanna leiði til þess að ekki fari 

fram eiginlegt mat á aðstæðum umsækjenda. Þrátt fyrir að kærandi stundi lánshæft nám 

liggur fyrir að hún fær ekki notið þeirra réttinda sem í því felst. 

 

250 Dæmi um sams konar reglur um bann við fjárhagsaðstoð handa fólki sem stundar lánshæft nám er að finna í 

gr. 4.4.2 í reglum Reykjanesbæjar um fjárhagsaðstoð, 26. gr. reglna Akureyrarbæjar um fjárhagsaðstoð, 15. gr. 

reglna Seltjarnarnesbæjar, 9. gr. reglna Hvalfjarðarsveitar um fjárhagsaðstoð, 16. gr. reglna sveitarfélagsins 

Árborgar um fjárhagsaðstoð, 16. gr. reglna Árnesþings um fjárhagsaðstoð og áfram mætti telja en ekki verða talin 

upp ákvæði allra 73 sveitarfélaga landsins um fjárhagsaðstoð til einstaklinga sem stunda lánshæft nám. 
251 Tillögur að breytingum á reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð eru í umsagnarferli og verður vikið að 

því í næsta kafla. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=fca1ff57-606c-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20F%C3%A9lags%C3%BEj%C3%B3nusta%20og%20h%C3%BAsn%C3%A6%C3%B0ism%C3%A1l
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=029a3504-606d-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20F%C3%A9lags%C3%BEj%C3%B3nusta%20og%20h%C3%BAsn%C3%A6%C3%B0ism%C3%A1l


83 

 

Hið sama kemur fram í ÚFH 10. júní 2015 (19/2015). Engu að síður var ákvörðun 

Reykjavíkurborgar um synjun á fjárhagsaðstoð staðfest í báðum tilfellum. Um 15. gr. var enn 

dýpra tekið í árinni í ÚRVEL 23. ágúst 2018 (179/2018) og sagði nefndin: 

Úrskurðarnefndin telur að ákvæði í 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð 

leiði í reynd til þess að ekki fari fram eiginlegt mat á aðstæðum umsækjenda og því hvort 

þeir geti séð sjálfum sér og fjölskyldum sínum farborða án aðstoðar. 

Meginregla stjórnsýslunnar um skyldubundið mat á að tryggja að hver og einn umsækjandi fái 

viðeigandi málsmeðferð og að aðstæður hans séu skoðaðar sérstaklega, ekki að heill hópur 

fólks sé settur undir sama hatt. Af úrskurði ÚRVEL nr. 179/2018 má sjá að 15. gr. reglna um 

fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar er til þess fallinn að stuðla að hinu síðarnefnda, enda 

afdráttarlaus í orðalagi um að einstaklingar sem séu í lánshæfu námi geti ekki hlotið 

fjárhagsaðstoð. Líkt og fyrr segir féll úrskurðurinn 23. ágúst 2018 en reglur borgarinnar, eða 

annarra sveitarfélaga með sambærilegar reglur, um fjárhagsaðstoð hafa þó ekki tekið 

breytingum enn sem komið er. Hins vegar er rétt að taka fram að á fundi velferðarráðs 

Reykjavíkurborgar hinn 2. desember 2020 var samþykkt að vísa tillögu að breytingum á reglum 

Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð, ásamt minnisblaði og fylgigögnum, til umsagnar 

hagsmunaaðila.252 Lagt er til veruleg breyting á 15. gr. reglnanna og samkvæmt tillögunum er 

fallið frá skilyrði um að einstaklingar sem stundi lánshæft nám eigi ekki rétt á fjárhagsaðstoð 

auk þess að 15. gr. muni eingöngu fjalla um framfærslu í námi á framhaldsskólastigi. Styrkur 

vegna kaupa á námsgögnum og innritunar verður þá eingöngu í boði vegna 

framhaldsskólanáms, sbr. 18 gr. reglnanna. Samkvæmt 37. gr. tillagnanna eiga nýjar reglur að 

taka gildi 1. mars 2021 og samkvæmt umsagnagátt velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er frestur 

til að skila inn umsögnum 19. janúar 2021.253 Stúdentar eru ekki ávarpaðir sérstaklega í 

tillögunni, drögum að breytingum á reglunum eða minnisblaði. Höfundur dregur þar með þá 

ályktun að stúdentar hljóti að eiga að geta sótt um fjárhagsaðstoð og átt rétt á henni samkvæmt 

almennum skilyrðum reglnanna ef breytingarnar ná fram að ganga eins og þær birtust í 

umsagnargátt Reykjavíkurborgar. Þar sem tillögurnar eru enn í umsagnarferli og hafa engar 

breytingar verið samþykktar verður ekki vikið að þeim frekar. 

 Áður en úrskurður nr. 179/2018 um 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar féll hafði 

úrskurðarnefnd félagsþjónustu- og húsnæðismála áður komist að því að sambærilegt ákvæði í 

 

252 Fundur nr. 387 – Velferðarráð, liður 2. 
253 „Umsagnagátt velferðarsviðs – Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð“ 

https://www.research.net/r/fjarhagsadstod2020. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=029a3504-606d-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20F%C3%A9lags%C3%BEj%C3%B3nusta%20og%20h%C3%BAsn%C3%A6%C3%B0ism%C3%A1l
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reglum annars sveitarfélags afnæmdi skyldubundið mat. Í máli ÚFH 25. maí 2011 (23/2011) 

var kærandi búinn með lánsrétt sinn hjá LÍN.254 Hann sótti þá um fjárhagsaðstoð hjá 

Reykjanesbæ en var synjað með vísan til gr. 4.3.6 í reglum sveitarfélagsins um að námsfólk í 

lánshæfu námi ætti ekki rétt á fjárhagsaðstoð. Í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar sagði: 

Hér háttar svo til að reglur þær sem gilda um fjárhagslega aðstoð sveitarfélagsins leiða í 

reynd til þess að ekki fer fram eiginlegt mat á aðstæðum kæranda og því hvort hann eigi 

rétt til félagslegrar aðstoðar eða ekki. Það er því niðurstaða úrskurðarnefndarinnar, að 

það að útiloka kæranda með framangreindum hætti og fyrirfram frá fjárhagsaðstoð, 

og að teknu tilliti til 12. gr. laga nr. 40/1991, standist ekki fyrrgreindar 

grundvallarreglur íslensks réttar um rétt til félagslegrar aðstoðar. Verður því að fella 

hina kærðu ákvörðun úr gildi og vísa málinu heim til löglegrar meðferðar.255 

Enn stendur afdráttarlaust í reglum Reykjanesbæjar að einstaklingar sem stundi lánshæft nám 

eigi ekki rétt á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Þá eru reglur annarra sveitarfélaga enn jafn 

afdráttarlausar og hafa hvergi tekið breytingum. Reglan um að einstaklingar í lánshæfu námi 

eigi ekki rétt á fjárhagsaðstoð felur því í sjálfu sér ekki í sér möguleika á notendavænni túlkun, 

enda afnemi hún skyldubundið mat skv. niðurstöðum úrskurðarnefnda.  

 Víkjum þá að aðstæðum námsfólks í námshléi. Í ÚFH 12. febrúar 2014 (31/2013) reyndi á 

rétt nemanda til fjárhagsaðstoðar yfir sumartímann en Kópavogsbær hafði hafnað umsókn 

viðkomandi. Kærandi kvaðst ekki hafa verið í námi frá og með 15. maí 2013 og væri ekki 

skráður í nám aftur fyrr en í september þess árs og ætti því ekki rétt á námslánum á því tímabili. 

Kópavogsbær taldi engu að síður að viðkomandi væri í lánshæfu námi. Nánar tiltekið kom fram 

í málsástæðum Kópavogsbæjar:  

(..) skv. 23. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð njóti þeir einstaklingar sem 

stundi nám sem lánshæft sé hjá LÍN ekki fjárhagsaðstoðar. Þetta ákvæði byggi á því 

sjónarmiði að öllum þeim sem sæki um aðstoð, sé skylt að leita sér að atvinnu og taka 

þeirri atvinnu sem bjóðist nema veikindi, örorka, aldur eða aðrar gildar vottfestar ástæður 

hamli því, sbr. 3. gr. reglnanna. Hafi einstaklingur sem ljúki vorönn sótt um skólavist 

áfram að hausti sé litið svo á að hann sé áfram í námi. Einstaklingar í námi teljist ekki 

vera í virkri atvinnuleit og jafnframt sé talið að framfærsla þeirra sé trygg í formi 

námslána.256 

Um þessa málsástæðu og túlkun bæjarins á 23. gr. reglnanna sagði úrskurðarnefndin í 

niðurstöðu sinni: 

Úrskurðarnefndin telur að af ákvæði 23. gr. reglna um félagsþjónustu Kópavogs megi 

leiða að einstaklingur eigi ekki rétt á fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu þegar honum 

 

254 Gr. 2.3.2 í úthlutunarreglum LÍN 2010–2011. 
255 [leturbreyting höfundar]. 
256 [leturbreyting höfundar] 
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standi önnur úrræði til boða. Ekkert hefur komið fram um að kærandi hafi stundað nám 

sumarið 2013 og stóðu honum því ekki til boða námslán frá LÍN en þeim er ætlað að standa 

straum af náms- og framfærslukostnaði meðan á námi stendur, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um 

Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992.257  

Nefndin taldi að kærandi hefði ekki verið í lánshæfu námi yfir sumartímann þó hann hefði verið 

skráður í nám vorið á undan og haustið á eftir. Ákvörðun Kópavogsbæjar var því felld úr gildi 

og vísað til löglegrar meðferðar hjá sveitarfélaginu. 

 Í ÚRVEL 11. febrúar 2020 (472/2019) hafði kærandi sótt um námsstyrk til Ísafjarðarbæjar 

vegna haustsins 2019. Umsókn hans var synjað þar sem hann hefði ekki verið í grunn- eða 

framhaldsskóla eins og 1. mgr. 19. gr. reglna bæjarins um fjárhagsaðstoð kvað á um. Ekki 

reyndi á hvort hann hefði stundað nám sem lánshæft var hjá LÍN, sbr. 7. mgr. 11. gr. reglnanna, 

og ætti ekki rétt á fjárhagsaðstoð af þeim ástæðum. Sjónarmið kæranda um að námið hefði 

verið ólánshæft virðist hafa verið óumdeilt. Hins vegar hafi skilyrði námsstyrkja skv. 1. mgr. 

19. gr. reglnanna ekki verið uppfyllt. Viðkomandi var þá í ólánshæfu háskólanámi en vegna 1. 

mgr. 19. gr. sem gerði kröfu um að námsstyrkur yrði aðeins veittur til þeirra sem væru í grunn- 

eða framhaldsskóla var ekki mögulegt fyrir kæranda að fá fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu. 

Virðist því engin háskólamenntun koma til greina til þess að íbúar Ísafjarðarbæjar teljist 

gjaldgengir til að njóta fjárhagsaðstoðar eða námsstyrkja.  

 

3.7.2 Samantekt 

Ekkert ákvæði sambærilegt 6. mgr. 14. gr. atvl. er að finna í reglum þeirra sveitarfélaga sem 

úrskurðirnir hér að framan fjölluðu um. Eingöngu er um að ræða sambærileg ákvæði 1. mgr. 

52. gr. atvl. sem hefur aðeins þau áhrif að takmarka réttindi fólks samhliða námi en ekki í 

námshléum. Úrskurðarnefnd félagsþjónustu- og húsnæðismála hefur tekið af skarið um að ekki 

sé hægt að túlka reglur sveitarfélaga sem takmarka fjárhagsaðstoð þeirra sem eru í lánshæfu 

námi svo rúmt að þeir teljist líka í lánshæfu námi að sumri. Þá hefur nefndin, og síðar 

úrskurðarnefnd velferðarmála, kveðið á um að orðalag reglna sem takmarka rétt fólks í 

lánshæfu námi til fjárhagsaðstoðar séu ófullnægjandi enda takmarki það skyldubundið mat 

sveitarfélaga um of.  

 Málsástæður tveggja mála fyrir úrskurðarnefnd um félagsþjónustu og húsnæðismál, n.t.t 

ÚFH 9/2015 og 19/2015 sem vörðuðu Reykjavíkurborg eru athyglisverð og rétt að skoða þau 

betur. Þar kom fram að borgin hefði tjáð umsækjendum að best væri að hætta í námi til að geta 

 

257 [leturbreyting höfundar] 
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fengið fjárhagsaðstoð. Þó aðeins sé um fullyrðingar málsaðila að ræða er rétt að íhuga hvort 

þær aðstæður sem málsaðilar lýsa, að nemandi þarf að hætta námi eða getur ekki sótt sér 

menntun því að sem nemi hefur hann takmarkaðan aðgang að framfærslu, standist 2. gr. 1. 

viðauka MSE og 14. gr. MSE, eða 2. mgr. 76. gr. stjskr. sbr. 65. gr. stjskr. í tilfelli 

framhaldskólanema, enda fellur framhaldsskólamenntun undir 2. mgr. 76. gr. stjskr.258 Ef jafnt 

aðgengi að námi er forsenda ýmissa mannréttinda og lífsgæða259 og öflugt menntakerfi er 

forsenda framfara í íslensku samfélagi260 skýtur það skökku við að efnahagsleg staða 

einstaklings geti útilokað aðgengi að menntun. Eins og gerð var grein fyrir í 2. kafla leiðir 

skuldbinding ríkja gagnvart MSE til þess að þau eiga að tryggja öllum rétt til aðgangs að 

menntastofnunum sínum hverju sinni.261 Í ljósi þess að hvorki atvinnuleysistryggingakerfið né 

námslánakerfið, þegar viðkomandi fellur ekki undir skilyrði lánasjóðsins, er aðgengilegt 

námsfólki má spyrja hvort höfnun á fjárhagsaðstoð til námsfólks standist ákvæði MSE um 

réttinn til menntunar. Einstæða móðirin í máli ÚFH nr. 9/2015 lýsti því sérstaklega að hún gæti 

ekki komist af fjárhagslega í láglaunastörfum miklu lengur og vildi því sækja sér menntun til 

að reyna að breyta því. Rifja má upp notendasjónarmið sem komu fram í séráliti Henriks Zahle 

í Ufr. 2000, bls. 1258 úr kafla 3.2 og mætti færa sambærileg rök fyrir aðstæðum einstæðu 

móðurinnar.  

  Í öðru lagi má draga í efa að hið opinbera uppfyllir skyldur sínar til að tryggja félagslegt 

öryggi samkvæmt SEFMR, FSE og 76. gr. stjskr., eins og tæpt var á í lok kafla 3.6, ef 

málsatvikalýsingar umsækjenda í málunum tveimur reynast réttar. Má hér rifja upp þrjár af 

fimm skyldum ríkja til að tryggja félagslegt öryggi skv. EFMR-nefndinni sem rakin voru í kafla 

2.1.1; hvort úrræði séu viðunandi, hvort takmörkun að úrræðum sé sanngjörn og tengsl réttarins 

við önnur réttindi. Sé atvinnuleysistryggingakerfið, námslánakerfið og fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna allt óaðgengileg úrræði fyrir nemanda í bágri fjárhagsstöðu eða einstakling 

sem vill mennta sig er tæplega hægt að segja að úrræðin séu viðunandi. Mætti jafnvel halda því 

fram að ekki sé til staðar kerfi sem tryggir félagslegt öryggi námsfólks. Takmörkun á aðgengi 

þeirra að kerfunum þremur virðist byggð á því að annað framfærslukerfi eigi að grípa 

 

258 Vísast til kafla 2.3 þar sem fram kom að 14. gr. MSE kveður á um að á grundvelli eigna, þjóðfélagsstöðu eða 

annarrar stöðu sé óheimilt að takmarka aðgengi fólks að þeim réttindum sem MSE skal tryggja, þ.m.t. 2. gr. 1. 

viðauka við MSE um réttinn til menntunar. 
259 Magdalena Sepúlveda o.fl. Human Rights Reference Handbook, bls. 291. 
260Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 

ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis, bls. 7-8. 
261 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir: „Réttur til menntunar og frjálsra kosninga.“, bls. 507. 
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viðkomandi, svo kerfin benda hvert á annað, ef svo má að orði komast.262 Sú takmörkun telst 

þá tæplega sanngjörn ef næsta kerfi er í raun ekki aðgengilegt. Þá lítur út fyrir að félagslegt 

öryggisleysi geti hindrað það að rétturinn til menntunar verði að veruleika. Hér verður því þó 

ekki slegið föstu enda aðeins um málsatvikalýsingar tveggja aðila að ræða en telur höfundur 

að þær geti veitt ákveðnar vísbendingar.  

 

3.8 Samanburður við réttarheimildir Norðurlanda 

Einkennandi fyrir skandinavísku velferðarleiðina er hve víðtæk velferðarréttindi eigi að vera 

fyrir alla borgara, óháð aðstæðum.263 Almannatryggingakerfunum er ætlað að jafna tekju- og 

lífskjaraskiptingu í þjóðfélaginu og standa almennar skatttekjur undir því að mörgu leyti.264 

Þegar ætlunin er að veita öllum vernd og víðtæk réttindi verða útgjöld eðli málsins samkvæmt 

töluverð og hefur það orðið raunin á Norðurlöndunum.265 Rétt er að kanna hvernig önnur 

velferðarríki standa að því að tryggja framfærslu námsfólks í atvinnuleysi. 

 

3.8.1 Svíþjóð 

Í Svíþjóð tryggir námslánakerfið framfærslu námsfólks í 40 vikur ársins samkvæmt 6. gr. 

reglugerðar nr. 2000:655 um námsaðstoð (s. Studiestödsförordning) og í samtals 240 vikur í 

háskóla eða sex námsár.266 Þar með eru 12 vikur hvers árs undanskildar því tímabili sem 

námsfólk getur treyst á námslánakerfið, líkt og hérlendis. Aðgangur að háskólamenntuni er 

gjaldfrjáls í Svíþjóð. Bæði lán og styrkur stendur námsfólki til boða og kallast þessir tveir þættir 

saman námsaðstoð.267 Styrkurinn fyrir fullt nám í fjórar vikur er 3.312 SEK (53.230 íslenskar 

kr.268) og lán fyrir fullt nám í jafn langan tíma því til viðbótar er 7.616 SEK (122.404 íslenskar 

 

262 General Comment No 19, 51. gr. þar sem fram kemur að það eigi að hanna kerfin þannig að þeir sem falli utan 

þeirra njóti verndar; Einnig má benda á 2. tl. 13. gr. FSE um að fólk sem nýtur aðstoðar megi ekki bíða hnekki 

fyrir það og ekki megi takmarka önnur réttindi fólks sem FSE ber að tryggja. t.d. 1. tl. 10. gr. FSE um rétt til 

starfsþjálfunar og skyldu ríkja til að veita aðstöðu til tækni- og háskólamenntunar.  
263 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 54.; Jorma Sipila: Social Care Services: The Key to the Scandinavian 

Welfare Model, bls. 3, 3. kafla. 
264 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 54.; Jon Kvist: Changing social equality, bls. 6.  
265 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 66.; Jon Kvist: Changing social equality, bls. 6. 
266 8. gr. 3. kafla studiestödslagen (1999:1395) 
267 2. og 3. kafli studiestödslagen (1999:1395); „Student grants and loans for studies in Sweden“, 

https://www.csn.se.  
268 Sama heimild; „Gengi gjaldmiðla“ https://www.islandsbanki.is:, skoðað 27. október 2020 en þá var sænsk 

króna á genginu 16.07. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/studiestodslag-19991395_sfs-1999-1395
https://www.csn.se/
https://www.islandsbanki.is/
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kr.269). Samtals er námsaðstoðin þá óskert 174.541 kr. á mánuði.270 Helsta skilyrðið fyrir rétti 

til námsaðstoðar er að vera a.m.k. í hálfu námi í þrjár vikur.271  

 Frítekjumarkið þar í landi var afnumið árið 2020 vegna kórónuveirufaraldursins og ættu 

því allir sem þiggja námsaðstoð í Svíþjóð þegar þetta er skrifað að njóta fullrar 

námsaðstoðar.272 Almennt er frítekjumarkið miðað við hálft ár, þ.e.a.s. frá janúar til júní eða 

júlí til desember. Fyrir árið 2021 má einstaklingur í fullu námi sem þiggur styrk fyrir 20 vikur 

hafa unnið sér inn 92.205 SEK (1.481.919 íslenskar krónur273) á því hálfs árs tímabili, án þess 

að styrkurinn skerðist, samkvæmt töflu útgefinni af CSN.274 Sé það yfirfært á heilt skólaár 

mega tekjur námsmanns vera tæplega þrjár milljónir íslenskra króna á skólaári, án skerðinga á 

styrknum. Hins vegar, ætli einstaklingur í fullu námi einnig að taka lán, skerðist lánið eftir að 

tekjur viðkomandi eru orðnar hærri en 76.160 SEK (1.224.043 íslenskar kr.275) fyrir hálft ár, 

eða um 2,5 milljónir íslenskra króna á ári. Þátttaka námsfólks á vinnumarkaði hefur þar með 

áhrif á rétt þess til námsaðstoðar en árstekjur viðkomandi geta verið um það bil tvöfalt hærri í 

Svíþjóð en hérlendis áður en þau áhrif koma fram.  

 Skilyrði fyrir rétti til grunnatvinnuleysistrygginga í Svíþjóð er að hafa verið virkur á 

vinnumarkaði.276 Til þess að eiga rétt á grunnatvinnuleysistryggingum þarf viðkomandi, á 12 

mánaða tímabili áður en atvinnuleysi hefst, að hafa: unnið í a.m.k. sex mánuði og unnið að 

lágmarki 80 klst. hvern dagatalsmánuð, eða unnið a.m.k. 480 klst. á samfelldu sex mánaða 

tímabili og unnið í a.m.k. 50 klst. hvern mánuð, sbr. 12. gr. sænsku laganna nr. 1997:238 um 

atvinnuleysistryggingar (s. lag om arbetslöshetsförsäkring). Seinna skilyrðið gerir það að 

verkum að flestir í um 33% starfshlutfalli teljast tryggðir. Viðkomandi þarf að skrá sig á 

atvinnuleysisskrá og ekki þiggja aðrar bætur, svo sem sjúkrabætur. Helsta skilyrðið fyrir virkri 

atvinnuleit er að á meðan atvinnuleysinu stendur verður viðkomandi að geta tekið vinnu sem 

felst a.m.k. í þriggja klukkustunda vinnuframlag hvern dag og a.m.k. 17 klst. á viku.277 Þessu 

 

269 „Gengi gjaldmiðla“ https://www.islandsbanki.is:, skoðað 27. október 2020 en þá var sænsk króna á genginu, 

16.07. 
270 Studiemedelsbelopp för studier I Sverige 2021, bls. 1. 
271 5. gr. 3. kafla studiestödslagen (1999:1395), sbr. 4. – 4 gr. a. í kafla 3 í reglugerð nr. 2000:655 um námsaðstoð 

(s. Studiestödsförordning) 
272 Samkvæmt 19. gr. 3. kafla í reglugerð nr. 2000:655 um námsaðstoð (s. Studiestödsförordning) hefur CSN 

heimild til að setja nánari reglur um frítekjumark. Samkvæmt vefsíðu CSN hefur frítekjumarkið verið tímabundið 

afnumið fyrir árið 2020. 
273 „Gengi gjaldmiðla“ https://www.islandsbanki.is:, skoðað 27. október 2020 en þá var sænsk króna á genginu 

16.07. 
274 „Deductible for 2021“, https://www.csn.is.  
275 Sama heimild. 
276 1. gr. laga nr. 1997:239 um atvinnuleysistryggingar (s. om arbetslöshetskassor); „Unemployment benefit in 

Sweden“, https://www.norden.org. 
277 9. gr. a sænsku laganna nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar. 

https://www.islandsbanki.is/
https://www.islandsbanki.is/
https://www.csn.is/
https://www.norden.org/


89 

 

til viðbótar gera lögin kröfu um að viðkomandi skrái sig sem atvinnuleitanda hjá 

Arbetsförmedlingen og að viðkomandi geti gengið inná vinnumarkaðinn skv. 2. og 3. tl. 9. gr. 

laga nr. 1997:239 um atvinnuleysistryggingar (s. om arbetslöshetsförsäkring). Ef viðkomandi 

hefur, án ástæðu, ekki tekið þátt í að búa til áætlun um atvinnuleit (s. individuell handlingsplan), 

hefur ekki skilað inn skýrslu um atvinnuleit sína, hefur ekki sótt tíma í atvinnumiðlun, hefur 

ekki sótt um störf eða ekki tekið starfi kann bótaréttur viðkomandi að stöðvast.278 Þar með eru 

sett fram skilyrði fyrir greiðslu bóta um hegðan viðkomandi í atvinnuleit, sem má telja að 

nokkru leyti sambærileg við skilyrði um virka atvinnuleit hérlendis. Fólk getur byrjað að þiggja 

bætur eftir sex daga af atvinnuleysi í Svíþjóð.279 Til viðbótar við grunnatvinnuleysistryggingu 

er hægt að gerast meðlimur í atvinnuleysistryggingasjóðum sem bæta upp fyrir frekari 

tekjumissi.280 

 Í 1. tl. 10. gr. sænsku laganna nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar kemur fram að þeir 

sem leggja stund á nám eru ekki tryggðir samkvæmt lögunum.281 Hvort það leiði til sömu 

aðstæðna og 52. gr. atvl. hérlendis, þannig að námsfólk teljist ekki stunda nám þegar misserið 

er ekki í gangi á því 12 vikna tímabili sem námslán eru ekki veitt, má lesa úr reglugerð nr. 

1997:835 um atvinnuleysistryggingar (s. förordning om arbetslöshetsförsäkring).  

 Samkvæmt 15. gr. reglugerðarinnar getur fólk sótt hálft nám, óháð því hvort menntunin 

hófst fyrir eða eftir atvinnuleysið, eins lengi og atvinnuleysið er ekki orsakað vegna 

ástundunnar námsins, námið kemur ekki í veg fyrir að viðkomandi geti tekið fulla vinnu og 

menntunin er ekki fjármögnuð með námsaðstoð. Þá getur viðkomandi stundað fullt nám skv. 

16. gr. reglugerðarinnar að sömu skilyrðum uppfylltum en til viðbótar verður viðkomandi að 

hafa stundað námið í a.m.k. 15 vikur samhliða fullri vinnu. Loks segir 18. gr. reglugerðarinnar 

að hægt sé að þiggja bætur í námshléum ef um er að ræða hlé á því sem kallast 

vinnumarkaðsmenntun innan hins hefðbundna menntakerfis. Því er ljóst að 

atvinnuleysistryggingar grípa fólk yfir skólaárið að því marki að fólk stundi ekki meira en hálft 

nám og námslánakerfið kemur svo til þegar fólk stundar hálft nám eða meira. Hins vegar þarf 

námsfólk að vinna fyrir sér á sumrin og kemur hvorki atvinnuleysistryggingakerfið, a.m.k. að 

 

278 43. gr. sænsku laganna nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar. 
279 21. gr. sænsku laganna nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar. 
280 4. og 7. gr. laganna nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar. 
281 „deltar i utbildning“ skv. 1. tl. 10. gr. laga nr. 1997:238 um atvinnuleysistryggingar er hér þýtt: stunda nám. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997835-om-arbetsloshetsforsakring_sfs-1997-835
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meginstefnu til, því til aðstoðar né heldur námsaðstoðin. Hvort sveitarfélög (s. kommun) grípi 

þá fólk er eðlileg næsta spurning.282  

 Lög nr. 2001:453 um félagsþjónustu (s. socialtjänstlag) kveða á um að hvert sveitarfélag 

beri ýtrustu ábyrgð á að einstaklingur njóti þess stuðnings og aðstoðar sem viðkomandi þarf, 

sbr. 1. gr. 2. kafla laganna. Í 6. gr. kaflans er þó tiltekið að sveitarfélagið geti samið við stofnanir 

ríkisins um samstarf um verkefni félagsþjónustunnar. Nefnd um félagslega velferð ber ábyrgð 

á að ungt fólk, m.a. sem þarf sérstakan stuðning, búi við gott félagslegt umhverfi skv. 2. gr. 3. 

kafla laganna. Hver sá sem getur ekki séð fyrir sjálfum sér en getur unnið hefur rétt á 

framfærsluaðstoð (s. försörjningsstöd) og ekki er að finna sérstök ákvæði sem undanskilja þá 

sem eru skráðir í nám að vori og hausti en án framfærslu að sumri. Samkvæmt handbók 

Socialstyrelsen um félagslega aðstoð og framfærsluaðstoð er atviksbundið hver á rétt á aðstoð 

hverju sinni og kemur fram á blaðsíðu 102-103 að aðeins í undantekningartilvikum geti 

fullorðið námsfólk talist gjaldgengt til framfærsluaðstoðar.283 Meginreglan eigi að vera sú að 

námsaðstoðin dugi en ekki sé hægt að ætlast til þess að sú framfærsla sem einstaklingar fái frá 

námsaðstoðarsjóðnum dugi lengur en yfir skólaárið sjálft, sbr. 5. mgr. 3. kafla laga nr. 

1999:1395 um námsstuðning (s. studiestödslagen). Í handbókinni eru tiltekin dæmi um hvenær 

eigi að veita námsmanni framfærsluaðstoð. Í fyrsta lagi ef viðkomandi hefur sótt um sumarstarf 

en ekki fengið það, í öðru lagi ef viðkomandi hefur fengið sumarstarf en þarf að bíða eftir fyrstu 

launagreiðslu, í þriðja lagi í bráðum neyðartilfellum þó námsmisserið sé yfirstandandi og í 

fjórða og síðasta lagi ef viðkomandi tekur þátt í grunnkennslu í sænsku fyrir innflytjendur og 

hlutastarf dugar ekki til fyrir framfærslu. Í leiðbeiningunum segir einnig að fullt starf ætti ekki 

að vera nauðsynlegt svo fólk geti framfleytt sér í námi.  

 

3.8.2 Danmörk 

Námsfólki í Danmörku er tryggður opinber fjárhagsstuðningur með styrkjum sér til framfærslu 

og ekki eru skólagjöld í opinbera háskóla, auk þess að fæstir einkaskólar krefjast skólagjalda 

af þeim sem koma frá löndum í ESB eða EES.284 Til viðbótar við styrkinn getur námsfólk sótt 

um námslán og sérstök lokalán (d. slutlån) sem eru til þess gerð að tryggja að einstaklingur geti 

lokið námi, sbr. 7. gr. SU-laga nr. 1037 frá 30. ágúst 2017 (d. SU-loven) (hér eftir SU-lögin). 

 

282 Sveitarfélög (s. kommuner) bera t.d. ábyrgð á ákveðnum ferðalögum námsfólks, njóti þeir námsaðstoðar þar í 

landi samkvæmt lögum nr. 1991:1110.282 um ábyrgð sveitarfélaga á ákveðnum námsferðum, sbr. lag (1991:1110) 

om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 
283 EKONOMISKT BISTÅND, bls. 102-103. 
284 „State Educational Grant and Loan Scheme (SU and SU-lan)“, https://www.su.dk. 

https://www.su.dk/
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Fjárhæð styrkja fer eftir námsstigi og búsetu en fólk sem býr hjá foreldrum sínum fær t.d. lægri 

styrk.285 Svo dæmi sé tekið er styrkur á mánuði fyrir einstakling í háskólanámi sem býr ekki 

hjá foreldrum 6.243 DKR (134.162 íslenskar krónur286) á mánuði fyrir skatt.287  

 Námsfólk sem hefur þegið styrki en einnig aflað sér tekna umfram ákveðið hámark, danska 

frítekjumarkið (d. fribeløb), þarf að endurgreiða hluta af styrkjum og lánum að viðbættu 7% 

álagi.288 Frítekjumarkið í Danmörku er frábrugðið frítekjumarkinu hérlendis enda ekki ákveðið 

á ársgrundvelli og ekki ein ákveðin upphæð sem gengur jafnt yfir alla. Það er ákveðið á 

mánaðargrundvelli, sbr. 1. –3. mgr. 24. gr. SU-laganna, og tekur mið af ólíkri stöðu fólks hvern 

mánuð. Til dæmis er frítekjumarkið þá mánuði sem viðkomandi þiggur SU og er virkur í 

háskólanámi 13.542. DKR (301.865 íslenskar krónur289) en 38.187 DKR (851.226 íslenskar 

krónur290) þann mánuð sem viðkomandi á ekki rétt á SU því hann stundar ekki nám.291 Sé gert 

ráð fyrir að skólaárið sé níu mánuðir yrði frítekjumarkið rúmlega 5,2 milljónir íslenskra króna 

á ári.292 Virkni á vinnumarkaði hefur áhrif á réttindi fólks í námslánakerfinu í Danmörku, rétt 

eins og hérlendis, en augljóst er að námsfólk í Danmörku getur verið töluvert tekjuhærra á 

vinnumarkaði áður en það hefur áhrif á réttindi þess í SU-kerfinu.293 

 Réttur námsfólks til framfærslu felst í ákveðnum fjölda mánaðarlegra styrkja og ætti 

háskólanemi sem hefur háskólagöngu sína að geta fengið SU framfærslu allan námstímann og 

12 viðbótar styrki ef viðkomandi tefst í námi, sbr. 27. gr. SU-reglugerð nr. 1515 frá 13. 

desember 2017 (d. SU-bekendtgørelsen) (hér eftir SU-reglugerð).294 Yfir námsárið er 

meginreglan sú að námsfólki er tryggður réttur til SU, sbr. 15. gr. SU-laganna. Eins lengi og 

viðkomandi telst virkur námsmaður (d. studieaktive) skv. 2. tl. 2. gr. SU-laganna og 2. kafla 

SU-reglugerðarinnar á viðkomandi rétt á námsaðstoð. Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. SU-

reglugerðarinnar kannar Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte hvort viðkomandi sé 

 

285 Um búsetu sjá 4. kafla SU-reglugerðar nr. 1515 af 13/12/2017 (d. SU-bekendtgørelsen); „Grants and Loans 

amount“, https://www.su.dk.  
286 „Gengi gjaldmiðla“, https://www.islandsbanki.is:, skoðað 27. október 2020 en þá var dönsk króna á genginu 

22.29. 
287 1. mgr. 8. gr. SU-laganna; „Satser for månedsfribeløb 2020“ https://www.su.dk. 
288 6. kafli SU-laganna, sérstaklega 22. gr. og 30. gr. laganna; einnig 15. kafli SU-bekendtgørelsen nr. 1515 af 

13/12/2017. 
289 „Gengi gjaldmiðla“, https://www.islandsbanki.is, skoðað 27. október 2020 en þá var dönsk króna á genginu 

22.29. 
290 Sama heimild. 
291 1. og 2. mgr. 24. gr. SU-loven nr. 1037 af 30/08/2017; „Satser for månedsfribeløb 2020“, https://www.su.dk. 
292 (9*301.865)+(3*851.226)=5.270.463 kr. 
293 Virkni fólks á vinnumarkaði hefur einnig áhrif á réttindi þeirra sem ekki eru danskir ríkisborgarar í SU kerfinu 

en þeir sem teljast launþegar og greiða skatta í Danmörku hafa möguleika á að nýta sér SU kerfið, sbr. 2. tl. 1. 

mgr. 2. gr. b SU-laganna. 
294 Sjá einnig „State Educational Grant and Loan Scheme (SU and SU-lan)“, https://www.su.dk.  

https://www.su.dk/
https://www.islandsbanki.is/
https://www.su.dk/
https://www.islandsbanki.is/
https://www.su.dk/
https://www.su.dk/
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virkur í námi tvisvar á ári. Að hámarki getur námsfólk á háskólastigi fengið 70 styrki, sbr. 16. 

gr. SU-laganna, en það er tæplega 6 ár.295 Eins og fram hefur komið stendur námsfólki í 

Danmörku einnig til boða að taka námslán meðan námi stendur, t.d. ef styrkurinn og tekjur af 

vinnumarkaði innan frítekjumarks duga ekki fyrir útgjöldum.296  

 Framfærsla námsfólks er tryggð í 12 mánuði ársins með námsaðstoðarkerfi og til að tryggja 

stöðuga framfærslu námsfólks er t.d. í 3. mgr. 26. gr. SU-reglugerðarinnar kveðið á um að 

þegar framhaldsnám á háskólastigi hefst strax í kjölfar grunnnáms, en þó tveimur mánuðum 

eftir að grunnnámi lýkur, er stjórn SU heimilt að líta svo á að nám hafi hafist strax frá fyrsta 

mánuði eftir lok grunnnámsins og veita SU í samræmi við það.  

 Í Danmörku er valkvætt hvort og hvaða atvinnuleysistryggingasjóð viðkomandi greiðir í en 

viðkomandi þarf að hafa fagleg tengsl við sjóðinn og aðeins má greiða í einn sjóð, sbr. 3. og 5. 

mgr. 41. gr. laga um atvinnuleysistryggingar frá 11. mars 2020 (d. Lov om 

arbejdsløshedsforsikring).297 Það er á ábyrgð launamanns að gerast meðlimur í slíkum sjóði og 

er hægt að velja fulla eða hluta tryggingu gegn atvinnuleysi.298 Tveimur vikum eftir að námi er 

lokið er hægt að sækja um að gerast meðlimur atvinnuleysistryggingasjóðs.299 Almennt hafa 

þau sem hafa verið meðlimir í atvinnuleysistryggingasjóði í eitt ár rétt á bótum úr sjóðnum, 

sbr. 1. mgr. 53. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, sbr. þó þeir sem hafa ákveðna iðnmenntun 

skv. 54. gr. laganna, en í þeim tilfellum öðlast öll sem lokið hafa námi rétt á atvinnuleysisbótum 

tveimur mánuðum eftir námslok. Atvinnuleysissjóðirnir setja skilyrði og nánari reglur á eigin 

vegum en skv. 3. mgr. 88. gr. laganna um atvinnuleysistryggingar getur Direktøren for 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering breytt ákvörðunum sjóðanna um réttindi og 

skyldur meðlima sjóðsins á grundvelli laganna, bæði til að rýmka eða skerða rétt meðlimanna.  

 Samkvæmt 62. gr. a í lögunum skal ekki greiða atvinnuleysisbætur (d. dagpenge) til þeirra 

sem leggja stund á nám. 2. mgr. ákvæðisins heimilar það þó ef námið er minna en 20 klst. á 

viku og fellur ekki undir það nám sem veitir rétt til SU auk annarra undantekninga um að þó 

hægt sé að ávinna sér rétt til atvinnuleysistrygginga með doktorsnámi, tilteknu meistaranámi 

og tiltekinni kennslu. 62. gr. b kveður svo á um að ef einstaklingur, 25 ára eða eldri, hefur 

stundað nám samhliða vinnu í tvö ár áður en viðkomandi verður atvinnulaus, sinnir kennslu 

 

295 Sjá einnig „State Educational Grant and Loan Scheme (SU and SU-lan)“, https://www.su.dk. 
296 2. tl. 2. mgr. 7. gr. SU-laganna; Sjá einnig „State Educational Loan“, https://www.su.dk.  
297 Sjá einnig „Unemployment benefit in Denmark“, https://www.norden.org. 
298 2. tl. 41. gr. dönsku laganna um atvinnuleysistryggingar; Sjá einnig „Unemployment benefit in Denmark“, 

https://www.norden.org. 
299 54. gr. dönsku laganna um atvinnuleysistryggingar; Sjá einnig „Unemployment benefit in Denmark“, 

https://www.norden.org. 

https://www.a-kasser.dk/love-om-akasse-og-dagpenge/lov-om-arbejdsl%C3%B8shedsforsikring/index.html
https://www.a-kasser.dk/love-om-akasse-og-dagpenge/lov-om-arbejdsl%C3%B8shedsforsikring/index.html
https://www.su.dk/
https://www.su.dk/
https://www.norden.org/
https://www.norden.org/
https://www.norden.org/
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sem fer fram eftir kl. 16 á daginn eða um helgar og hætti ekki störfum sjálfviljugur geti 

viðkomandi átt rétt á 444 klst. af atvinnuleysisbótum út skólaárið.   

Sveitarfélög (d. kommuner) veita fjárhagsaðstoð en hún er bundin skilyrði um að 

viðkomandi hafi unnið 225 klst. síðastliðna 12 mánuði, sbr. 2. tl. 6. mgr. 13. gr. f í reglugerð 

um félagsmálastefnu nr. 981 frá 23/09/2019 (d. bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik). 

Geti viðkomandi ekki uppfyllt það skilyrði er fjárhagsaðstoðin skert. Þá eru aðeins þeir sem 

geta ekki notið fullnægjandi aðstoðar með öðrum leiðum, svo sem atvinnuleysisbótum, sbr. 3. 

tl. 11. gr. reglugerðarinnar, eða heldur SU-styrk skv. 9. tl. 10. gr. f í lögunum, gjaldgengir til 

að njóta fjárhagsaðstoðar. Sveitarfélögin veita sérstaka menntunaraðstoð til þeirra sem eru 

undir 30 ára aldri, hafa ekki starfsréttindi, þegar nánar tilgreindar félagslegar aðstæður verða 

til þess að viðkomandi geti ekki séð fyrir sér og hann hefur ekki stuðning frá öðrum, og ef aðrir 

sjóðir eða bætur duga ekki til. Samkvæmt 82. gr. stjórnarskrár Danmerkur stýrist réttur 

sveitarfélaganna til sjálfsstjórnar sinna mála undir eftirliti ríkisvaldsins af lögum. Í Danmörku 

gilda sérstök lög um dreifingu fjárhagslegrar ábyrgðar milli sveitarfélaga og ríkisins vegna 

útgjalda tiltekinnar opinberrar þjónustu, svo sem atvinnuleysisbóta, menntunaraðstoðar, 

fjárhagsaðstoðar o.fl.300  

Í Danmörku ber SU-kerfið þungann af framfærslu námsfólks og stendur því til boða allan 

ársins hring. Atvinnuleysistryggingakerfið er að meginstefnu undanskilið frá þeim kerfum sem 

námsfólk getur leitað til en í ákveðnum aðstæðum getur það þó átt við ef SU veitir ekki aðstoð 

vegna námsins sem um ræðir eða ef viðkomandi hefur vissulega unnið samhliða námi í tvö ár 

en missir starfið. Nánari skilyrði um virka atvinnuleit viðkomandi eða slíkt eru á höndum hvers 

atvinnuleysistryggingasjóðs fyrir sig. Sveitarfélögin bera skyldu til að veita fjárhagslega aðstoð 

ef einstaklingur hefur ekki réttindi úr öðru hvoru þessara kerfa og þau geta veitt sérstaka 

menntunaraðstoð eða fjárhagsaðstoð. 

 

3.8.3 Samantekt 

Í Danmörku getur námsfólk aflað sér tekna fyrir a.m.k. 300 þúsund íslenskar krónur hvern 

mánuð sem það stundar nám sitt og a.m.k. 800 þúsund hvern mánuð sem nám stendur ekki yfir, 

án þess að styrkur til þeirra skerðist. Í Svíþjóð er upphæðin tæplega 3 milljónir króna á 

ársgrundvelli eða um 250 þúsund á mánuði en hér er hún 1.346.000 kr. á ársgrundvelli eða 

rúmlega 112 þúsund krónur á mánuði. Hvorki í Danmörku né Svíþjóð hefur námsfólk rétt á 

 

300 Lov nr. 994 af 30/08/2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 

Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 
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atvinnuleysisbótum að meginstefnu til, nema það stundi minna en hálft nám og stundar þá svo 

lítið nám að það fellur ekki undir SU eða lög um námsaðstoð í Svíþjóð. Öllu flóknari reglur 

gilda hérlendis um hve mikið nám má stunda með vinnu hverju sinni en 12 ECTS einingar, eða 

1/3 af því sem telst fullt nám uppá 30 ECTS einingar er heimilt að stunda án þess að 

atvinnuleysisbætur skerðist hér á landi. Fyrir ástundun uppá 12-20 ECTS einingar samhliða 

bótum gilda strangari skilyrði og atvinnuleysisbætur skerðast. Í Danmörku geta svo þeir fengið 

atvinnuleysisbætur sem hafa unnið síðastliðin tvö ár samhliða námi og misst vinnuna en í 

Svíþjóð er reglan að hafa stundað námið í a.m.k. 15 vikur samhliða fullri vinnu. Engin slík 

regla er til staðar hérlendis en mögulega myndi VMST meta slíkar aðstæður sem „sérstakar 

aðstæður“ og heimila viðkomandi að gera námssamning skv. 3. mgr. 52. gr. atvl. sem þó kveður 

á um að hámarki 20 ECTS eininga nám og skertar bætur. 

 

4 Atvinnulaust námsfólk 

4.1 Réttarstaða hverra? 

Námsfólk er ekki einsleitur hópur en í ritgerðinni hefur mikið verið fjallað um námsfólk og 

réttindi þess. Er því rétt að staldra við og kanna hvaða fólk hefur helst orðið fyrir áhrifum af 

umræddum breytingum. Réttindi námsfólks innan atvinnuleysistryggingakerfisins voru 

sérstaklega nefnd í frumvarpi með lögum nr. 12/1997 og ná gögn Hagstofunnar ekki lengra 

aftur en til ársins 1997.301 Því verður tekið mið af því tímabili við umfjöllunina. 

 

4.1.1 Kyn, aldur og fjölskyldustaða 

Árið 1997 voru 10.069 karlar og 11.517 konur 18 ára og eldri á menntastigi ofar grunnskóla.302 

Hlutfallið milli kynjanna var þá 47% karlar og 53% konur. Þegar lög nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar tóku gildi í júlí 2006, var munur milli kynja á þessu menntastigi 

nokkuð meiri eða 42% karlar og 58% konur.303 Hinn 1. janúar 2010 þegar bl. nr. 134/2009 tóku 

gildi voru karlar 44% og konur 56%.304 Sambærilegt hlutfall kynja var áfram árið 2019 á 

menntastigi ofar grunnskóla en það eru nýjustu upplýsingar sem Hagstofan birtir og voru karlar 

þá 43% og konur 57%.305   

 

301 Tekið skal fram að aðeins verður miðað við tvö kyn í þessum kafla þar sem það er gert í gögnum Hagstofunnar. 
302 Bent er á mynd 15 í fylgiskjali II. Einnig er bent á mynd 2 vegna fjölda kvenna sem fjallað er um í málsgreininni 

og mynd 3 í sama fylgiskjali vegna fjölda karla á árunum 1997, 2007, 2010 og 2019. 
303 Fjöldi karla var 14.437 og fjöldi kvenna 19.936. 
304 Fjöldi karla var 15.853 og fjöldi kvenna 20.468. 
305 Fjöldi karla var 14.542 og fjöldi kvenna 18.992. 
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 Þegar kemur í háskólanám er meiri munur á hlutfalli karla og kvenna og hefur bilið farið 

breikkandi frá 1997 til dagsins í dag. Árið 1997 var hlutfall kvenna 60%, árið 2006 var það 

64%306, árið 2010 65% og árið 2019 var það einnig 65%.307 Sambærilegar tölur koma fram í 

könnun EUROSTUDENT VI, sameiginlegri könnun á hag námsfólks í 26 Evrópulöndum sem 

fór fram árin 2016–2018, en könnunin sýndi að 63% stúdenta hérlendis voru konur. Samkvæmt 

skýrslunni Education at a Glance 2020 sem Organisation for Economic Co-operation and 

Development (hér eftir OECD) gefur út eru konur 58–60% þeirra sem skrá sig í háskólanám 

(e. first-time entrants) hér á landi meðan meðaltalið er 54% fyrir OECD-ríkin.308  

 Meðalaldur þeirra sem skrá sig í háskólanám hér á landi er tveimur til þremur árum hærri 

en meðalskráningaraldur í OECD-löndunum en Íslendingar útskrifast einnig eldri úr 

framhaldsskóla en í flestum öðrum löndum.309 Samkvæmt EUROSTUDENT VII, könnun sem 

var gerð vorið og sumarið 2019, eru aðeins 42% stúdenta hérlendis undir 25 ára aldri en að 

meðaltali 63% stúdenta í þeim Evrópulöndum sem könnunin tók til.310  

 Samkvæmt EUROSTUDENT VI eru 33% námsfólks hér á landi með börn á framfæri.311 

Það er tvöfalt hærra hlutfall en á Norðurlöndunum, en þar eru 16% námsfólks með börn á 

framfæri.312 Send var út könnun frá Maskínu dagana 29. maí til 11. júní 2020 að beiðni mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins (hér eftir MRN) en könnunin var samin af SHÍ og yfirlesin af 

MRN og Landssamtökum íslenskra stúdenta (hér eftir LÍS) áður en hún var send út.313 

Niðurstöðurnar voru ekki birtar en höfundur fékk þær afhentar með fulltingi úrskurðarnefndar 

um upplýsingamál þann 9. nóvember 2020. Þar kemur m.a. fram að 24,8% stúdenta sem 

svöruðu könnuninni voru foreldrar.314  

 Námsfólk á Íslandi er því eldra en almennt gengur og gerist í Evrópu og OECD-löndunum. 

Þá eru konur í meirihluta í námi ofar grunnskóla og enn stærri meirihluta í háskólanámi. 

Hlutfall kvenna í námi hér á landi er hærra en meðaltal OECD-landanna og er hátt hlutfall 

námsfólks foreldrar eða með börn á framfæri. 

 

306 Fjöldi karla var 5.919 og fjöldi kvenna 10.737. 
307 Bent er á mynd 5 í fylgiskjali II vegna karla í háskólanámi á árunum 1997, 2007, 2010 og 2019 og mynd 4 

vegna kvenna í háskólanámi á sömu árum.  
308 Education at a Glance 2020, bls. 203. 
309 Education at a Glance 2020, bls. 218; Nánar tiltekið er meðalaldur þeirra sem skrá sig í háskólanám hérlendis 

24-25 ára meðan meðalaldurinn skv. OECD er 22 ára. 
310 The Social Dimension of Student Life in the European Higher Education Area in 2019, bls. 5. 
311 EUROSTUDENT VI, A.12; Sjá einnig mynd 11 í fylgiskjali II 
312 Staða íslenskra háskólanema: Aðgengi, efnahagur og tækifæri til náms – Niðurstöður EUROSTUDENT VI, 

bls. 4. 
313 „Könnun: Velferð og staða stúdenta í heimsfaraldri // Survey: Well being and status of students in a pandemic“, 

https://www.studentar.is. 
314 Háskólanemar og sumarstörf, bls. 57. 
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4.1.2 Nánar um kyn 

Í könnun Maskínu frá 29. maí til 11. júní 2020 sögðu 71,9% kvenna að þær ynnu með námi en 

61,1% karla sagði hið sama.315 Þegar kemur að sumarstörfum sögðu 10,4% karlanna að þeir 

hefðu ekki verið í vinnu sumarið 2019 meðan 7,5% kvenna voru ekki í sumarvinnu 2019.316 

Konur eru meirihluti námsfólks á Íslandi, og hlutfallslega enn fleiri í háskólanámi, og gefa 

niðurstöður Maskínu þá vísbendingu að konur vinni einnig fremur samhliða námi og í 

námshléum en karlar. Þá vaknar spurningin hvort takmörkun á aðgangi vinnandi námsfólks að 

atvinnuleysistryggingasjóði sé aðgerð sem bitni óbeint á konum.317   

 Séu fleiri gögn skoðuð sýnir vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar að hlutfall starfandi 

kvenna í námi er ætíð hærra en hlutfall karla frá því að mælingar hófust árið 2003.318 Munurinn 

er minnstur árið 2016 þar sem hlutfall starfandi námsfólks eftir kynjum var nánast hið sama, 

73,7% og 73,8% og næst minnstur árið 2007 þegar 70,1% karla var starfandi og 70,6% kvenna. 

Annars er hlutfall starfandi kvenna í námi 2–7,8% hærra en hlutfall starfandi karla. Mestur var 

munurinn árið 2005 þegar 62,2% karla unnu með námi en 70% kvenna. Árin 2004, 2010, 2013, 

2014 og 2019 var munurinn á hlutfalli starfandi námsfólks eftir kyni yfir 6%. Þá má benda á 

niðurstöður annarrar könnunar sem SHÍ sendi út, í samstarfi við MRN og LÍS, til nemenda allra 

háskóla landsins þar sem 2.500 stúdentar svöruðu á tímabilinu 14. maí til 26. maí 2020.319 

Samkvæmt henni unnu 59% karla með námi en 68% kvenna skólaárið 2019-2020 og er það 

sambærilegt hlutfall og í könnun Maskínu.320  

 Samkvæmt g-lið 1. mgr. 1. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla (hér eftir jafnréttislög)321 skal ná markmiði laganna um að allir einstaklingar skuli eiga 

jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, með því að greina 

 

315 Háskólanemar og sumarstörf, bls. 46. 
316 Sama heimild, bls. 16;  Samkvæmt könnun SHÍ frá 14. maí til 26. maí 2020 vann jafnt hlutfall karla og kvenna 

sumarið 2019, 81% karla og 81% kvenna. Þar af voru 11% kvenna í hlutastörfum meðan 8% karla voru í 

hlutastörfum, sjá mynd 16 og 18 í fylgiskjali II. 
317 Samkvæmt 2. tl. 2. gr. laga nr. jafnréttislaga telst óbein mismunun vera þær aðstæður þegar að því er virðist 

hlutlaust skilyrði kæmi verr við einstaklinga af öðru kyninu, borið saman við einstaklinga af hinu kyninu, nema 

slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði séu 

viðeigandi og nauðsynlegar. 
318 Sjá mynd 14 í fylgiskjali II.  
319 Hér er um aðra könnun að ræða en könnun Maskínu, þó sömu aðilar hafi komið að henni. Þessi könnun var 

send á stúdenta allra háskóla landsins, ekki sérstakt úrtak, stuttu áður en könnun Maskínu fór fram. 
320 Sjá mynd 17 og 19 í fylgiskjali II. 
321 Ný jafnréttislög voru samþykkt 17. desember 2020, sbr. Þskj. 676, 151. lögþ. 2020-21, bls. 1 (enn óbirt í A-

deild Alþt.) en númer nýju laganna var ekki ljóst í tæka tíð fyrir skil á þessari ritgerð þó lögin áttu að taka gildi 

þegar í stað og lög nr. 10/2008 að falla brott. Ákvæði g-liðar 1. mgr. 1. gr. laga nr. 10/2008 er þó samhljóða nýju 

lögunum. 
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tölfræðiupplýsingar eftir kyni.322 Telja verður ljóst að hlutfallslega standi konur í námi frekar 

undir greiðslum en karlar í sameiginlegan atvinnuleysistryggingasjóð ríkisins sem þær hafa þó 

ekki aðgang að.  

 18. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál kveður á um að gera skuli áætlun um kynjaða 

fjárlagagerð sem hafa skuli til hliðsjónar við gerð fjárlagafrumvarps og að í frumvarpi til 

fjárlaga skuli gerð grein fyrir áhrifum þess á markmið um jafna stöðu karla og kvenna. Árið 

2005 gaf Evrópuráðið út skýrslu um kynjuð fjármál (e. gender budgeting) og kom þar fram að 

kynjuð fjárlagagerð og hagstjórn snýst um að opinberum fjármunum sé varið með sanngjörnum 

hætti í þágu kynjanna og leitast sé við að festa ekki stöðluð kynhlutverk í sessi.323 Í kynjuðum 

fjármálum felst að kynjað mat er lagt á fjárútlát, tekið er tillit til kynjasjónarmiða við gerð 

fjárlaga og fjármálaáætlana á öllum stigum ferlisins og tekjur og útgjöld eru endurskipulögð 

þannig að þau stuðli að jafnrétti kynjanna.324 Skipulag ríkisfjármála felur í sér forgangsröðun 

á pólitískum stefnumálum og verður aldrei kynhlutlaust.325 Fjárveiting, skattlagning og aðrar 

aðgerðir hins opinbera hafa ólík áhrif á konur og karla og geta varpað ljósi á ójafna skiptingu 

valds í samfélaginu, ólíkar lífsaðstæður og úthlutuð samfélagsleg hlutverk.326 Kynjuð fjármál 

hafa það að markmiði að varpa ljósi á þessi áhrif og gera hinu opinbera kleift að umbreyta 

fjárlaga- og áætlanagerð í tól sem eykur jafnrétti kynjanna.327  

 Í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 segir 

um 18. gr. að ákvæðið sé nýmæli, að mótun fjármálaáætlunar og fjárlaga feli í sér ákvörðun 

um félagslega og efnahagslega forgangsröðun og að mismunandi staða kvenna og karla gerir 

það að verkum að ráðstöfun opinbers fjár hafi ólík áhrif á konur og karla.328 Þar er augljóslega 

tekið mið af fyrrgreindri skýrslu Evrópuráðsins og segir enn fremur um ákvæðið að markmiðið 

með lögfestingu þess sé að treysta í sessi aðferðir kynjaðrar fjárlagagerðar og hagstjórnar. 329 

Fjármálaráðherra beri ábyrgð á gerð áætlana um kynjaða fjárlagagerð sem skuli hafðar til 

hliðsjónar við stefnumótun samkvæmt 20. gr. laganna sem kveði á um að hver ráðherra setji 

fimm ára stefnu fyrir sín málefnasvið og málaflokka.330 Ráðherra jafnréttismála ber svo ábyrgð 

 

322 Í greininni „Jafnréttislög í þrjátíu ár” í Úlfljóti varpar Brynhildur G. Flóvenz fram þeirri skoðun að hægt sé að 

nota jafnréttislög til að knýja fram breytingar á óviðunandi ástandi, þó lögin geti einnig veitt konum falskt öryggi, 

bls. 22.  
323 KYNJAKRÓNUR Handbók um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð, bls. 12 
324 Gender budgeting, bls. 10. 
325 Sama heimild, bls. 10. 
326 Sama heimild, bls. 10. 
327 Sama heimild, bls. 10. 
328 Þskj. 148, 145. lögþ. 2015–16, bls. 65. (enn óbirt í A-deild Alþt.)  
329 Gender budgeting, bls. 10. 
330 Sama heimild, bls. 10. 
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á að áætluninni sé framfylgt.331 Um leið og pólitísk forysta er mikilvæg getur lagalegur 

grundvöllur tryggt sjálfbærni kynjaðrar fjárlagagerðar til lengri tíma og er Ísland eitt af tíu 

löndum OECD sem hefur tekið það skref með 18. gr. laga nr. 123/2015.332 Samkvæmt grein 

Finnborgar S. Steinþórsdóttur o.fl., Gender budgeting in Iceland, er vilji það sem helst ræður 

því hve vel gengur að innleiða kynjaða fjárlagagerð.333  

 Í Grunnskýrslu kynjaðrar fjárlagagerðar frá mars 2019, útgefinni af forsætisráðuneytinu, 

var leitast við að varpa ljósi á stöðu kynjanna innan einstakra málefnasviða og málaflokka 

ríkisins.334 Í kafla skýrslunnar um menntun er ekki fjallað sérstaklega um vinnu með námi 

heldur rætt um ólíkt námsval milli kynja þegar kemur að framhaldsskólum og háskólum. Þá er 

fjallað um meirihluta kvenna í háskólanámi og meirihluta kvenna í framhaldsfræðslu og 

menntun sem er óflokkuð á skólastig. Í kafla skýrslunnar um vinnumarkað og atvinnuleysi var 

þess heldur ekki getið að konur ynnu frekar með námi. Því er ekki að sjá að kynjuð fjármál hafi 

verið greind fyrir vinnandi námsfólk, sem þó er um 8,5% vinnuaflsins eins og gerð verður grein 

fyrir í næsta kafla.     

 Á sama tíma og hlutfall kvenna í námi eykst og konur vinna frekar með námi, hafa réttindi 

námsfólks til atvinnuleysistrygginga verið skert.335 Sumarið 2009 hélt VMST í fyrsta sinn 

tölfræði um hvort atvinnuleitendur væru „námsmenn milli anna“. Samkvæmt tölum VMST 

voru það 1.434 einstaklingar og voru 54% þeirra konur og 46% karlar.336 Árið 2012 gaf 

fjármála- og efnahagsráðuneytið út handbókina Kynjakrónur um kynjaða hagstjórn og 

fjárlagagerð og kom þar m.a. fram mikilvægi atvinnuþátttöku kvenna fyrir hagsæld og aukinn 

hagvöxt.337 Árið 2015 var svo lögfest að kynjuð fjárlagagerð skyldi höfð til hliðsjónar við gerð 

frumvarps til fjárlaga en um leið að það skyldi gera grein fyrir áhrifum fjárlaga á markmið um 

jafna stöðu karla og kvenna. Hið sama ár gaf velferðarráðuneytið út skýrslu um stöðu kvenna 

og karla á íslenskum vinnumarkaði þar sem kom fram að konur ynnu frekar hlutastörf og væru 

líklegri til að taka langt fæðingarorlof en karlar eða þurfa að hverfa af vinnumarkaði til lengri 

 

331 Gender budgeting, bls. 10. 
332 Designing and Implementing Gender Budgeting, bls. 24.  
333 F.S. Steinþórsdóttir o.fl.: „Gender Budgeting in Iceland“, bls. 186. 
334 Grunnskýrsla kynjaðrar fjárlagagerðar, bls. 3. 
335 Um fjölda kvenna og karla í námi er bent á mynd 15 í fylgiskjali II. Nánar tiltekið hefur komið fram að 

kynjahlutföll í námi ofar grunnskólastigi voru árið 1997 47% kk. og 53% kvk., árið 2010 44% kk. og 56% kvk. 

og árið 2019 43% og 57% og í háskólanámi voru kynjahlutföllin árið 1997 40% kk. og 60% kvk., 2010 35% kk. 

og 65% kvk. og 2019 35% kk. og 65% kvk.. Sjá einnig myndir 14, 16, 17, 18 og 19 í fylgiskjali II með 

upplýsingum um vinnu kvenna og karla. 
336 660 karlar og 774 konur, sjá mynd 22 í fylgiskjali II; Hlutfallið er sambærilegt hlutfalli karla og kvenna sem 

skráð voru í nám ofar grunnskóla 2009-2010 sbr. kafli 4.1.1 og mynd 2 og 3 í fylgiskjali II. 
337 KYNJAKRÓNUR Handbók um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð, bls. 16. 
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tíma þar sem þær þyrftu að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum.338 Í skýrslunni er einnig rakið 

hvernig vinnumarkaðsaðgerðir í kjölfar efnahagskreppunnar 2009 hafi gagnast körlum betur 

en konum.339 Þær upplýsingar renna stoðum undir álit höfundar um að afnám réttinda 

námsfólks til atvinnuleysisbóta sé enn ein birtingarmynd kerfisbundins kynjamisréttis.  

 Kynjaskipt tölfræði og gögn eru nauðsynlegur grundvöllur við skilvirka stefnumótun um 

jafnrétti kynjanna og við kynjaða fjárlagagerð.340 Samkvæmt handbókinni Kynjakrónur er 

mikilvægt að velja sér tiltekið markmið og verkefni við kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Í 

ljósi 18. gr. laga um opinber fjármál, markmiðs 1. mgr. 1. gr. jafnréttislaga og þeirrar 

staðreyndar að konur vinna frekar með námi og eru meirihluti námsfólks ætti að vera kominn 

sértækur vinkill á verkefni sem hægt er að takast á við með aðferðum kynjaðrar hagstjórnar.  

 Við fjárlagagerð og fjárhagsáætlanagerð ætti að taka mið af því hvort ávinningi af henni og 

byrði sem henni fylgir með sköttum og gjöldum, sé dreift í samræmi við hugmyndir 

samfélagsins um sanngirni.341 Algengast er að áherslur kynjaðrar fjárlagagerðar í Evrópu birtist 

í útgjöldum ríkisins.342 Tekjur, skattlagning eða álög ríkisins á borgarana kunna að vera 

illgreinanlegri þegar kemur að kynjaðri hagstjórn.343 Hérlendis má telja ljóst að tekjur ríkisins 

af tryggingagjöldum námsfólks eru frekar runnar frá konum en körlum. Um leið á sá hópur í 

heild sinni ekki rétt á greiðslum sem gjaldið á að standa undir. Það skilyrði sem kemur nú fram 

í 6. mgr. 14. gr. atvl. kann að virðast hlutlaust en það bitnar meira á konum þar sem þær vinna 

frekar með námi til að framfleyta sér og eru meirihluti námsfólks.  

 Margar leiðir eru í boði í vinnu við kynjaða fjárlagagerð og skiptir kynjaskipt tölfræði máli 

í því samhengi eins og fyrr segir. Ljóst er að kynjuð fjármál atvinnulauss námsfólks hafa ekki 

verið greind sérstaklega af hinu opinbera.344 Miðað við fram komnar upplýsingar kann að vera 

tilefni til þess að endurskoða 6. mgr. 14. gr. atvl. út frá jafnréttissjónarmiðum, enda meirihluti 

námsfólks konur sem vinna einnig frekar með námi og í námshléum að sumri og verða því 

frekar fyrir réttindaskerðingunni sem ákvæðið kveður á um en karlar, og það leiðir til óbeinnar 

mismununar.345 Greina þyrfti betur kynjamismunun sem af 6. mgr. 14. gr. atvl. leiðir í ljósi 

 

338 Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði, bls. 63; Sjá einnig General Comment No 19 um vernd 

hlutastarfsfólks, 16. gr. 
339 Sama heimild, bls. 58-59. 
340 Designing and Implementing Gender Budgeting, bls. 26. 
341 Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes, bls. 8.  
342 A Survey of Gender Budgeting Efforts, bls. 51. 
343 Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes, bls. 9. 
344 sbr. g-lið 1. mgr. 1. gr. jafnréttislaga. 
345 sbr. 2. tl. 1. mgr. 2. gr. jafnréttislaga; Ákvæðið, ásamt fyrrnefndum g-lið 1. mgr. 1. gr. jafnréttislaga, ætti að 

renna stoðum undir nauðsyn á breytingum varðandi takmarkanir námsfólks á réttindum sem fólk á vinnumarkaði 
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kynjaðrar fjárlagagerðar með það að markmiði að stuðla að efnahagslegu jafnræði milli kvenna 

og karla. 

 

4.2 Vinnuframlag og áunnin réttindi 

4.2.1 Nánar um vinnu námsfólks 

Frá gildistöku bl. nr. 134/2009, 1. janúar 2010, gat námsfólk almennt ekki skráð sig á 

atvinnuleysisskrá enda átti það ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Sumarið fyrir gildistökuna 

höfðu 1.434 einstaklingar skráð sig sem námsmenn milli anna á atvinnuleysisskrá og þegið 

atvinnuleysisbætur það sumar. 41% þeirra voru í atvinnuleit í þrjá mánuði, 27% í tvo mánuði 

og 27% í einn mánuð.346  

 Vinnumarkaðsrannsóknir Hagstofunnar um atvinnuþátttöku og atvinnuleysi námsfólks ná 

aftur til ársins 2003. Samkvæmt þeim rannsóknum var atvinnuleysi námsfólks á árunum 2003–

2008 á bilinu 5–7%. Það tók svo kipp árið 2009 og varð 11% sem var áfram staðan árið 2010 

en hækkaði í 12% árið 2011. Frá árinu 2012 fór atvinnuleysi námsfólks minnkandi, var 10% 

árið 2012 og var á stöðugri niðurleið til ársins 2018 þegar það fór í 6%. Árið 2019 hækkaði það 

svo í 7%. Fyrir árið 2020 hafa aðeins verið gefnar út tölur fyrir hvern ársfjórðung, sem hver er 

13 vikur. Samkvæmt þeim tölum var atvinnuleysi námsfólks 5% á fyrsta ársfjórðungi, 17,8% 

á öðrum ársfjórðungi og 4,1% á þriðja ársfjórðungi. Hlutfall atvinnulausra endurspeglast þó 

ekki endilega í því að hlutfall starfandi lækki skv. rannsókninni en á fyrsta ársfjórðungi var 

hlutfall starfandi 66,4%, á þeim næsta 67,9% og á þeim þriðja 74,8%.347  

 Samkvæmt fyrstu niðurstöðum EUROSTUDENT VII vinna 72% námsfólks á Íslandi með 

námi.348 Þar með er Ísland í þriðja sæti þeirra þjóða sem könnunin tók til sem vinna mest með 

námi. Það er hækkun frá síðustu könnun EUROSTUDENT VI þar sem fram kom að 69% 

námsfólks hérlendis ynnu með námi.349 Þá sögðu 72% þeirra sem vinna með námi að án 

launaðs starfs hefðu þeir ekki efni á að stunda nám sitt skv. EUROSTUDENT VII.350 Í 

 

tryggir sér með vinnuframlagi sínu, ellegar kunna lögin að veita svokallað falskt öryggi sbr. Brynhildur G. 

Flóvenz: „Jafnréttislög í þrjátíu ár“ bls. 22.  
346 Rúmlega 4% voru skráðir á atvinnuleysisskrá sem námsmenn milli anna í 4 mánuði eða fleiri; Sjá einnig mynd 

21 í fylgiskjali 2. 
347 Sjá mynd 10 í fylgiskjali II en þar kemur einnig fram að hlutfall atvinnulausra hækkar ef aldurinn 16-24 ára er 

skoðaður sérstaklega en þá var 5,4% atvinnuleysi á fyrsta ársfjórðungi, 23,5% á öðrum ársfjórðungi og 5,7% á 

þeim þriðja. 
348 The Social Dimension of Student Life in the European Higher Education Area in 2019, bls. 14. Áætluð birting 

lokaniðurstaðna könnunarinnar er sumarið 2021. 
349 EUROSTUDENT VI, H.31; Sjá einnig mynd 6 í fylgiskjali II.  
350 The Social Dimension of Student Life in the European Higher Education Area in 2019, bls. 15. Áætluð birting 

lokaniðurstaðna könnunarinnar er sumarið 2021. 

https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Eurostudent_brochure_WEB.pdf
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EUROSTUDENT VI kom líka í ljós að 86,8% námsfólks vinna í námshléum hérlendis351, en 

niðurstöður um það atriði hafa ekki verið birtar úr könnun VII.  

 Árið 2020 voru nokkrar kannanir gerðar á atvinnumálum stúdenta. Fyrsta könnunin þess 

efnis var gerð af SHÍ þann 6. apríl 2020. Gafst öllum nemendum Háskóla Íslands færi á að 

svara könnuninni í tvo sólarhringa og svöruðu um 1.100 nemendur.352 Meðal niðurstaðna 

könnunarinnar var að 40% stúdenta við HÍ höfðu ekki fengið vinnu fyrir sumarið 2020 og 

sögðust 69% svarenda vinna með námi en þess má geta að það hlutfall samræmist niðurstöðu 

fyrrgreindrar EUROSTUDENT VI könnunar um hve hátt hlutfall námsfólks vinnur með 

námi.353 Niðurstaða fyrrgreindrar könnunar SHÍ sem gerð var í samstarfi við LÍS og MRN frá 

14. maí til 26. maí 2020 sýndi að um 40% stúdenta höfðu ekki fengið vinnu fyrir sumarið en 

um 80% þeirra sem svöruðu voru í fullu eða hlutastarfi sumarið á undan.354 Þá sögðust 64,5% 

stúdenta vinna samhliða námi og sögðust 88,7% ekki komast af fjárhagslega án hlutastarfs.355  

 Þann 18. maí 2020 var tilkynnt um nýja könnun sem Maskína myndi gera og minnst var á 

í kafla 4.1.1, en könnunin fór fram dagana 29. maí til 11. júní undir yfirskriftinni 

„Háskólanemar og sumarstörf“. Úrtak var tekið úr stærri háskólum landsins en könnunin lögð 

fyrir alla nemendur minni skólanna.356 Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 16,2% námsfólks 

voru ekki komin með sumarstarf og var í atvinnuleit á þessum tíma. Einnig kom fram að aðeins 

5,2% námsfólks ætluðu sér ekki að vinna sumarið 2020.357 Þá kom í ljós að sumarið 2019 höfðu 

88,5% svarenda verið í sumarstarfi og aðeins 2% höfðu leitað að atvinnu síðasta sumar en ekki 

fengið.358 Þá sýndi könnunin að fyrir COVID-19 höfðu 66,6% námsfólks verið í vinnu með 

skóla.359  

 Hér hafa verið raktar niðurstöður nokkurra kannana um vinnu samhliða námi og vinnu í 

námshléum. Nánar tiltekið sýndi EUROSTUDENT VII frá vori 2019 að 72% námsfólks vinna 

samhliða námi, könnun SHÍ frá apríl 2020 segir 69% stúdenta vinna með námi, könnun MRN, 

LÍS og SHÍ frá maí 2020 segir 64,5% stúdenta vinna með námi og könnun Maskínu frá maí til 

 

351 Sjá mynd 7 í fylgiskjali II. 
352 „Niðurstöður annarrar könnunar SHÍ til stúdenta vegna sumarstarfa og fjárhags“, https://www.student.is; 

Samkvæmt lykiltölum Háskóla Íslands 2020, bls. 9 voru 13.092 nemendur skráðir í Háskóla Íslands.  
353 Sjá mynd 6 í fylgiskjali II. 
354 „Atvinnumál og aðstæður námsmanna vegna COVID-19 // Job outlook and well-being of students during 

COVID-19“, https://www.studentar.is.  
355 „Niðurstöður þriðju könnunar vegna sumarstarfa og fjárhags“, https://www.student.is. 
356 Háskólanemar og sumarstörf - óbirt, bls. 1. 
357 Háskólanemar og sumarstörf - óbirt, bls. 6. 
358 Háskólanemar og sumarstörf - óbirt, bls. 15, 77,2% voru í fullu starfi það sumar og 11,3% í hlutastarfi = 

88,5%. 
359 Háskólanemar og sumarstörf - óbirt, bls. 45, nánar tiltekið voru 14,6% í 100% starfi með skóla, 14,8% í eða 

yfir 50% hlutastarfi með skóla, 37,2% undir 50% hlutastarfi með skóla. 14,6+14,8+37,2=66,6%. 

https://www.student.is/
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júní 2020 sýnir að 66,6% vinna með námi. Varðandi vinnu í námshléum og þá að sumri sýnir 

EUROSTUDENT VI frá 2016-2018 að 86,8% námsfólks vinna í námshléum, samkvæmt 

könnun MRN, LÍS og SHÍ voru 80% námsfólks í starfi sumarið 2019 og samkvæmt könnun 

Maskínu voru 88,5% nemenda í starfi sumarið 2019.  

 Þó tölurnar séu svolítið mismunandi eftir könnunum má lesa úr þeim að í kringum 65-70% 

stúdenta vinna samhliða námi og 80–90% vinna á sumrin. Fjöldi stúdenta var 19.238 árið 2019 

samkvæmt gögnum Hagstofu.360 Það segir okkur að um 12.700 manns vinni samhliða 

háskólanámi og 15.300–17.300 vinni á sumrin.361  

 Stúdentar eru að miklu leyti hlutastarfsfólk. Samkvæmt könnun Maskínu eru 52% stúdenta 

á Íslandi í hlutastarfi og vinna 14,6% stúdenta 100% starf með skóla.362 Það gerir yfir 2.800 

einstaklinga sem eru í fullu starfi með námi.363 Sá fjöldi er þá líklega í þeirri stöðu að verða án 

réttinda úr atvinnuleysistryggingasjóði ef til atvinnumissis kemur, fyrir sakir þess að stunda 

háskólanám, ef námið er lánshæft. Einstaklingar sem vinna hlutastörf, eða um 10.000 manns,364 

eru einnig án réttinda úr atvinnuleysistryggingasjóði þrátt fyrir vinnuframlag sitt og er rétt að 

minna á skyldur þjóða skv. SEFMR til þess að tryggja vernd hlutastarfsfólks.365 Í könnun 

EUROSTUDENT VII var ekki spurt um starfshlutfall stúdenta heldur fjölda unnina 

klukkustunda á viku. Niðurstöðurnar sýna að 29% stúdenta á Íslandi vinna yfir 20 klst. á viku, 

19% vinna í 10–20 klst. og 23% vinna í 1–10 klst. á viku.366 

 Hlutfall starfandi námsfólks á aldrinum 16–24 ára samkvæmt tölum Hagstofunnar var 

64,7% árið 2019.367 Samkvæmt greiningu Hagstofunnar hefur tæplega helmingur 17 ára barna 

verið starfandi með skóla frá 2005–2018 og 70,1% á aldrinum 18–25 ára.368 Þó tölurnar séu 

ekki greindar eftir námsstigi og gætu skarast eitthvað við tölur um vinnandi stúdenta, þá ætti 

að vera hægt að nota þær sem vísbendingu um hve mikið framhaldsskólanemar vinna með 

námi, eða milli 60 og 70%. Framhaldsskólanemar á aldrinum 16–20 ára voru 14.826 talsins 

árið 2019 samkvæmt tölum Hagstofunnar.369 Réttur til atvinnuleysisbóta hefst þó ekki fyrr en 

 

360 Sjá mynd 20 í fylgiskjali II. 
361 19.238*0.66=12.697, 19.238*0,9=17.314, 19.238*0.8=15.390. 
362 Háskólanemar og sumarstörf - óbirt, bls. 45.; Nánar tiltekið eru 14,8% í eða yfir 50% hlutastarfi og 37,2% eru 

í minna en 50% hlutastarfi með skóla. 
363 19.238*0.146=2.809. 
364 19.238*0.52=10.004 
365 General Comment No. 19, 6. gr. og 3. kafli álitsins; Sjá einnig kafla 2.1.1 í ritgerðinni. 
366 The Social Dimension of Student Life in the European Higher Education Area in 2019, bls. 15. Áætluð birting 

lokaniðurstaðna könnunarinnar er sumarið 2021. 
367 Mynd 9 í fylgiskjali 2. 
368 Börn á íslenskum vinnumarkaði, bls. 7. 
369 Mynd 12 í fylgiskjali 2. 
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við 18 ára aldur skv. b-lið 1. mgr. 13. gr. atvl. Því er rétt að þrengja mengið og eru 18–20 ára 

framhaldsskólanemar 6.810 talsins og 64% þeirra 4.358 manns. Ef fjöldi vinnandi 

framhaldsskólanema á þessum aldri og stúdenta er lögð saman er ljóst að um 17.000 manns eru 

á vinnumarkaði samhliða námi.370 Það eru um 8,5% af vinnuafli landsins.371 

 

4.2.2 Ávinningur af vinnu námsfólks? 

Þar sem þúsundir einstaklinga vinna og af launum þeirra er greitt gjald í 

atvinnuleysistryggingasjóð þó þeir hafi ekki rétt úr sjóðnum er rétt að skoða nánar hvaða 

ávinningur eða réttindi fylgja því að vinna samhliða námi.  

 Samkvæmt könnun Maskínu höfðu 27,4% stúdenta tekið námslán á síðustu tveimur 

árum.372 Svo lágt hlutfall kemur kannski ekki á óvart miðað við hve margir vinna til að 

framfleyta sér í námi. Þá sýna niðurstöður OECD að reynsla af vinnumarkaði samhliða námi 

tengist hærra atvinnustigi (e. higher employment rate) síðar á starfsferlinum.373 Auk þess sýndi 

skýrsla OECD að því hærra sem menntunarstig einstaklings er, þeim mun ólíklegra er að hann 

verði atvinnulaus.374 Vinnu samhliða námi kann því að fylgja ávinningur í formi starfsreynslu 

og betri atvinnumöguleika seinna á starfsferlinum. Hérlendis hafa hlutfallslega fleiri konur en 

karlar svarað því að menntun, námskeið eða starfsreynsla hafi hjálpað þeim mest við að fá 

vinnu eftir atvinnuleysi, eða rúmlega 21% kvenna á móti tæplæga 17% karla. 375 Hins vegar 

sögðu fleiri karlar en konur að það sem hefði hjálpað þeim mest hefði verið tengslanet eða 

tæplega 19% karla á móti tæplega 13% kvenna.376  

 Síðan kom fram í niðurstöðum rannsóknar um geðræna líðan ungmenna sem fór fram frá 

febrúar til apríl 2018 að marktæk tengsl eru á milli umfangs vinnu með skóla og geðrænna 

þátta ungmenna á aldrinum 13-19 ára.377 Ungmenni sem vinna mikið með skóla eru líklegri til 

að glíma við fjölþætta geðræna vanlíðan en ungmenni í hóflegri vinnu og þau sem vinna ekki 

með skóla.378 Auk þess kom fram kynjamunur í tengslum milli umfangs vinnu með skóla og 

 

370 12.696+4.358=17.054. 
371 Mynd 13 í fylgiskjali 2: 17.054/201.387=0,085. 
372 Háskólanemar og sumarstörf, bls. 60. 
373 Education at a Glance 2020, bls. 69–70. 
374 Sama heimild, bls. 72. 
375 Fyrrum atvinnuleitendur, bls. 30, en þessi skýrsla var lögð fyrir úrtak atvinnuleitenda sem höfðu nýtt sér 

þjónustu Vinnumálastofnunnar árið 2013. Kynjamunur kom fram sem var þó sjaldan marktækur en hægt er að 

lesa úr honum vísbendingar.  
376 Fyrrum atvinnuleitendur, bls. 30. 
377 Margrét Einarsdóttir, Ásta Snorradóttir: „Geðræn líðan íslenskra ungmenna: Tengsl við vinnu með skóla?“, 

bls. 507–509. 
378 Sama heimild, bls. 507–509.  
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geðrænnar líðanar og voru vinnandi stelpur líklegri til að finna fyrir vanlíðan en stelpur sem 

unnu ekki með skóla.379 

 Fyrir utan áhrif eins og möguleg áhrif á starfsferil fólks eða geðræna heilsu er ljóst að þau 

réttindi sem námsfólk tryggir sér í vinnu samhliða lánshæfu námi, eða öfugt eftir því hvernig 

litið er á stöðu hvers og eins, eru tiltölulega takmörkuð. Eins og hér hefur oft komið fram rennur 

atvinnutryggingagjald af launum vinnandi fólks í námi í atvinnuleysistryggingasjóð en það 

vinnuafl á ekki rétt úr sjóðnum. Vinnandi einstaklingar sem leita einnig til lánasjóðsins fá svo 

skert námslán ef tekjur þeirra eru yfir 1.364.000 kr. en þrefalda til fimmfalda þá upphæð hafi 

þeir ekki verið á vinnumarkaði. Námslánin eru svo endurgreidd með vöxtum og verðtryggingu 

sbr. 1. og 5. mgr. 7. gr. lLín og 16. og 17. gr. l.Msn, sbr. þó nýmæli í 18. gr. l.Msn um möguleika 

á óverðtryggðum lánum. Sveitarfélögin vinna síðan eftir þeirri meginreglu að námsfólk eigi 

ekki rétt á aðstoð stundi það lánshæft nám en kunna að verða það öryggisnet sem vinnandi 

námsfólk í lánshæfu námi þarf að grípa til að sumri, þrátt fyrir að hafa staðið undir gjaldi í 

atvinnuleysistryggingasjóði fram að því. 

 

4.3 Sértækar aðgerðir til aðstoðar atvinnulausu námsfólki í kórónuveirufaraldrinum 

Löngum hefur verið talað frekar um að efla virkni fólks sem glímir við atvinnuleysi heldur en 

að greiða því atvinnuleysisbætur. Í stað þess að koma á sjóði handa atvinnulausum til að sækja 

í var talað fyrir því að veita fé í atvinnuskapandi úrræði á árunum fyrir seinni heimstyrjöld.380 

Þá talaði þáverandi félagsmálaráðherra Páll Pétursson í þessum anda árið 1997 í ræðustól á 

Alþingi þegar hann sagði að andinn í frumvarpi sem varð að lögum nr. 12/1997 væri að reyna 

að fá hina atvinnulausu til að vera virkir í þjóðfélaginu.381 Þetta gerði Ásmundur Einar Daðason 

félags- og barnamálráðherra einnig árið 2020 í Silfrinu á RÚV þegar hann sagði að hann væri 

ekki hvatamaður þess að námsmenn eða aðrir á atvinnuleysisbótum fengju „fjármagn úr 

ríkissjóði fyrir að gera ekki neitt.“382 Kórónuveirufaraldurinn varpaði ljósi á stöðu námsfólks í 

atvinnuleysistryggingakerfinu en í faraldrinum gripu stjórnvöld til þó nokkurra aðgerða til að 

mæta efnahagsáhrifum faraldursins. Hér verður stiklað á stóru um nokkrar þeirra sem tengjast 

ritgerðarefninu. 

 

 

379 Margrét Einarsdóttir, Ásta Snorradóttir: „Geðræn líðan íslenskra ungmenna: Tengsl við vinnu með skóla?“, 

bls. 505. 
380 Félagsmál á Íslandi, bls 111. 
381 Alþt. 1996–97, B-deild, bls. 1359.  
382 „Rætt um hlutastarfaleiðina í Silfrinu“, https://www.ruv.is.  

https://www.ruv.is/
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4.3.1 Hlutabótaleiðin 

Meðal fyrstu efnahagsaðgerða sem stjórnvöld réðust í var svokölluð hlutabótaleið, sbr. lög nr. 

23/2020 um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lög um um Ábyrgðarsjóð launa 

(minnkað starfshlutfall) sem samþykkt voru 20. mars 2020. Með hlutabótaleiðinni var 

atvinnurekendum sem urðu fyrir tímabundnum samdrætti í starfsemi gert kleift að minnka 

starfshlutfall starfsfólks síns og fékk starfsfólk í staðinn greiðslur atvinnuleysisbóta fyrir það 

starfshlutfall sem það missti, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og með ákveðnum 

takmörkunum, sbr. 1., 2., 3. og 4. mgr. XIII. gr. og 1. mgr. XIV. gr. laga nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar (hér eftir atvl.).  

 Í febrúar 2020 var atvinnuleysi 5%, í mars var það 9,2% og í apríl tæplega tvöfaldaðist 

hlutfall atvinnulausra og varð 17,8%.383 Af atvinnulausum í apríl voru 10,3% skráð í minnkað 

starfshlutfall á grundvelli hlutabótaleiðarinnar skv. XIII. gr. og XIV. gr. atvl.384 Við meðferð 

frumvarpsins um hlutabótaleiðina var bætt við sérstöku ákvæði, 5. mgr. a. (XIII), þar sem 

námsfólki var tryggður réttur samkvæmt frumvarpinu þrátt fyrir 52. gr. atvl. auk þess að 

starfshlutfallið sem viðkomandi þurfti að halda til að geta átt rétt á hlutabótum var lækkað til 

þess að ná mætti betur til námsfólks, sem er almennt í hlutastörfum og því í lágu starfshlutfalli 

fyrir.385 Við fyrstu framlagningu frumvarpsins hafði verið ráðgert að miða við 50% 

starfshlutfall en eftir ábendingar, m.a. frá stúdentum, var það lækkað í 25%. Hlutabótaleiðin 

hefur verið framlengd nokkrum sinnum og með breytingalögum nr. 44/2020 var samþykkt að 

frá 1. júlí 2020 skyldi starfshlutfall sem starfsmaðurinn heldur hjá atvinnurekanda, vera 50% í 

stað 25%.386  

 Við meðferð frumvarpsins um hlutabótaleiðina varð til undantekning sem veitti námsfólki 

aðgang að atvinnuleysistryggingasjóði. Námsfólk sem ekki var ráðið í ákveðið starfshlutfall 

heldur tók vaktir eftir því sem álag í námi leyfði, svo sem á veitingahúsum, þurfti að komast 

að niðurstöðu í samráði við vinnuveitanda sinn um það hvert starfshlutfall viðkomandi 

starfsmanns hefði verið. Á vef Samtaka atvinnulífsins má finna samningsform sem samtökin 

og Alþýðusamband Íslands sammæltust um að nota þegar fólk í vaktavinnu þyrfti á 

hlutabótaleiðinni að halda.387 Þar er fjallað um starfsfólk í óreglulegu starfshlutfalli, sérstaklega 

námsfólk, og að atvinnurekendur skuli gæta sín á að tilgreina ekki hærra starfshlutfall en þeir 

 

383 Vinnumarkaðurinn á Íslandi. Yfirlit, horfur og þjónusta Vinnumálastofnunar – apríl 2020, bls. 1 
384 Sama heimild, bls. 1. 
385 Þskj 1153, 150. lögþ. 2019–20, bls. 4. 
386 Þskj 1570, 150. lögþ. 2019–20, bls. 1. 
387 „Hlutastarf og bætur 2020“, https://www.sa.vinnumarkadur.is.  
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hafi í raun skuldbundið sig til að veita starfsfólkinu að lágmarki. Ef starfsmaðurinn vann mjög 

mikið fram að því að minnka þurfti starfshlutfallið er lagt til að miða við starfshlutfall sem 

jafngildi meðaltali vinnuframlags síðustu þriggja mánaða.388  

 

4.3.2 Atvinnuleysisbætur, sumarstörf, sumarnám og nýsköpun 

Eins og rakið var hér að framan vinnur meirihluti námsfólks með námi og minnihluti treystir á 

námslánakerfið. Hagsmunasamtök stúdenta lögðu fram nokkrar kröfur um aðgerðir af hálfu 

stjórnvalda til að mæta erfiðleikum þeirra í heimsfaraldrinum. Meðal þeirra var krafa um að 

þeim skyldi tryggður réttur til atvinnuleysisbóta í námshléum í samræmi við greiðslur af 

launum þeirra í atvinnuleysistryggingasjóð.389 Atvinnuleysisbótakrafan náði ekki eyrum 

ríkisstjórnarinnar eða meirihluta þingmanna en var lögð fram nokkrum sinnum af þingmönnum 

minnihlutans, bæði í formi þingsályktunartillagna390 og tillagna um breytingar á frumvörpum, 

m.a. til fjáraukalaga og frumvarpi til laga um efnahagsaðgerðir vegna kórónuveirunnar.391 

Engar slíkar tillögur fengust samþykktar þrátt fyrir jákvæðar umsagnir, m.a. frá 

hagsmunasamtökum stúdenta.392  

 Aðgerð sem varðaði atvinnuleysisbætur en hafði ekki bein tengsl við námsfólk voru 

ívilnanir vegna greiðslu tryggingagjalds en lögum um tryggingagjald var breytt þannig að 

launagreiðendur geti frestað greiðslum, sbr. 3. og 4. gr. breytingalaga nr. 25/2020 um breytingu 

á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. Þá var 

frumvarp um breytingu á lögum um skatta og gjöld (tryggingagjald o.f.) samþykkt 16. 

desember 2020 sem fól í sér tímabundna lækkun tryggingagjalds út árið 2021. 

 Stúdentar kölluðu eftir sumarstörfum og svöruðu stjórnvöld því með fjárveitingum uppá 

2.200 milljónir króna til að búa til 3.400 störf í tvo mánuði fyrir námsfólk, 18 ára og eldra. Eins 

og fram hefur komið lánar námslánakerfið hérlendis aðeins fyrir níu mánuðum ársins og því 

stóð einn mánuður eftir. Störfin skiptust á milli sveitarfélaga sem auglýstu sín störf sjálf og svo 

opinberra stofnana sem gátu auglýst laus störf á vef VMST.393 Sem fyrr segir sýndi könnun 

Maskínu að 16% stúdenta voru atvinnulaus þegar könnunin var fór fram í lok maí til byrjun 

 

388 „Hvað er hlutastarf/starfshlutfall?“, https://www.sa.vinnumarkadur.is.  
389„Kröfur Stúdentaráðs vegna stöðu háskólastigsins og stúdenta á tímum COVID-19“, https://www.student.is.  
390 Þskj. 1251, 150. lögþ, 2019–20; Þskj. 1268, 150. lögþ. 2019–20.  
391 Þskj. 1324, 150. lögþ. 2019–20; Þskj. 1337, 150. lögþ. 2019–20. 
392 150 1946 Umsögn 1. maí 2020 (enn óbirt í B-deild Alþt.); 150 1947 Umsögn 1. maí 2020 (enn óbirt í B-deild 

Alþt.); 150 2148 Umsögn 24. maí 2020 (enn óbirt í B-deild Alþt.).  
393 Þskj. 1253, 150. lögþ. 2019–20, bls. 32-33; „Tækifæri fyrir námsmenn: Aðgerðir stjórnvalda vegna sumarstarfa 

og sumarnáms“, https://www.stjornarradid.is. 

https://www.sa.vinnumarkadur.is/
https://www.student.is/
https://www.stjornarradid.is/
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júní 2020. 67% þeirra sögðu að það yrði fremur eða mjög erfitt að mæta útgjöldum sumarið 

2020.394 Þrátt fyrir það var tilkynnt á vef Stjórnarráðsins þann 16. júní 2020 að félags- og 

barnamálaráðherra teldi ekki þörf á að búa til fleiri störf þar sem þau störf sem voru auglýst 

hefðu ekki öll gengið út.395  

 Alþingi veitti fjármuni í sumarnám að fjárhæð 800 milljónir króna.396 Fjármagn til 

Nýsköpunarsjóðs námsmanna var margfaldað.397 Umsóknir í Nýsköpunarsjóð námsmanna 

margfölduðust og stóð aukið fjármagn ekki undir eftirspurn í sjóðinn en skv. vef Rannís voru 

tvær úthlutanir úr sjóðnum vorið 2020. Í fyrri úthlutun sótti 281 stúdent um sem samsvaraði 

um 243 milljónum króna í laun. Sjóðurinn hafði um 106 milljónir til úthlutunar og hlutu 126 

stúdentar styrk.398 Í seinni úthlutun bárust umsóknir fyrir 1.401 stúdent eða fyrir um 1,2 

milljarða í laun. Sjóðurinn hafði 360 milljónir til úthlutunar eftir auknar fjárveitingar frá ríkinu 

og fengu 426 stúdentar af 1.401 því styrk.399 Með breytingartillögu við fjáraukalög 2020 var 

lagt til að fjármagna hverja umsókn sem hafði borist Nýsköpunarsjóðnum fyrir seinni 

úthlutun.400 Breytingartillagan fékk ekki brautargengi.  

 

4.3.3 Námslán og úthlutunarreglur 

Nokkrar aðgerðir á vegum MSN vegna kórónuveirufaraldursins voru tilkynntar á vef MSN og 

Stjórnarráðsins og komu margar þeirra til móts við kröfur stúdenta hverju sinni. Til dæmis má 

nefna framlengda umsóknarfresti til námslána og ákvörðun um að námsfólk sem hafði unnið í 

bakvarðasveitum heilbrigðis- og velferðarþjónustu og lögreglu gæti sótt um undanþágu á 

frádrætti þeirra tekna við útreikning framfærslu. Sú breyting sem verður staldrað við hér 

sérstaklega er fimmföldun frítekjumarks námslána fyrir einstaklinga sem komu af 

atvinnumarkaði fyrir skólaárið 2020–2021 og höfðu ekki verið í námi sl. sex mánuði.401  

 Á miðri haustönn var tilkynnt á vef MSN að heimild til fimmföldunar frítekjumarksins 

hefði verið rýmkuð svo að námsfólk sem hafði verið í námi skólaárið 2019–2020 gæti sótt um 

hækkun frítekjumarks en þeir aðilar máttu ekki hafa verið á námslánum áður.402 Þó voru 

 

394 Háskólanemar og sumarstörf, bls. 35. Nánar tiltekið sögðu 28,2% að þau teldu mjög erfitt að mæta úgjöldum 

sínum sumarið 2020 og 39,2% að það yrði fremur erfitt. 
395 „Ekki þörf á að skapa fleiri sumarstörf fyrir námsmenn“, https://www.stjornarradid.is. 
396 Þskj. 1253, 150. lögþ. 2019–20, bls. 29-30 (enn óbirt í A-deild Alþt.)  
397 Þskj. 1253, 150. lögþ. 2019–20, bls. 29-30 (enn óbirt í A-deild Alþt.)  
398 „Fyrri úthlutun úr Nýsköpunarsjóði námsmanna 2020”, https://www.rannis.is. 
399 „Seinni úthlutun úr Nýsköpunarsjóði námsmanna”, https://www.rannis.is. 
400 Þskj. 1370, 150. lögþ. 2019–20; BLG, 11. maí 2020, ræða hófst kl. 16:10 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
401 2. mgr. 7.2.1 í úthlutunarreglum MSN 2020–2021. 
402 „Sérstakar aðgerðir vegna þjóðfélagsaðstæðna sem gilda fyrir skólaárið 2020–2021”, 

https://www.menntasjodur.is.; „Aðgerðir Menntasjóðsins vegna COVID-19”, https://www.menntasjodur.is.  

https://www.menntasjodur.is/
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skilyrði úthlutunarreglna sjóðsins ekki rýmkuð til samræmis við þessar ráðstafanir. Aðrar 

breytingar voru hins vegar gerðar á úthlutunarreglum sjóðsins, með auglýsingu nr. 1206/2020 

um breytingu á auglýsingu nr. 735/2020 um úthlutunarreglur Menntasjóðs námsmanna fyrir 

skólaárið 2020–2021, þar sem kveðið var á um breytingar á mati tekna vegna vinnu í 

bakvarðarsveit og séreignasparnaðar sem námsfólk fékk greiddan út árið 2020.403 Aðrar 

breytingar komu ekki fram í auglýsingunni. Þann 21. desember 2020 er því 2. mgr. 7.2.1. í 

úthlutunarreglum sjóðsins enn svohljóðandi: 

Vegna sérstakra aðstæðna í þjóðfélaginu á árinu 2020 verður heimilt að fimmfalda 

frítekjumark námsmanns sem kemur af atvinnumarkaði enda liggi fyrir að hann hafi ekki 

verið í námi s.l. 6 mánuði. Sjóðurinn áskilur sér rétt til að óska eftir gögnum því til 

staðfestingar.404 

Samkvæmt frétt á vef Menntasjóðsins frá 29. október 2020 voru umsóknir um fimmföldun hins 

vegar afgreiddar þannig: 

(…) þeir sem sækja um námslán eftir námshlé eða hafa ekki verið á námslánum á síðasta 

skólaári fá fimmfalt frítekjumark. 

Í frétt á vef MSN frá 4. desember 2020 er þetta ítrekað og framkvæmdin staðfest en þar birtist 

nákvæmlega sama orðalag um fimmföldun frítekjumarksins.405 Þar með stóð hið fimmfalda 

frítekjumark þeim til boða sem höfðu verið í námi á síðasta skólaári og var þá gert upp á milli 

námsfólks sem framfleytti sér á námslánum á þeim tíma og þeirra sem gerðu það ekki. Ekki 

var að finna rökstuðning fyrir breytingunni og þessum greinarmun sem gerður var á stúdentum 

eftir lántöku á vef sjóðsins. 

 Velta má upp hvernig breytingar sem þessar, í ósamræmi við birtar úthlutunarreglur, sem 

eru ívilnandi fyrir suma en ekki alla, rími við lögmætisreglu, jafnræðisreglu og góða 

stjórnsýsluhætti. Stóðu málefnaleg sjónarmið til þess að þessi greinarmunur yrði gerður á 

umsækjendum? Kann að vera að ætlunin hafi alltaf verið að fólk sem framfleytti sér með 

launatekjum á vinnumarkaði, óháð skólasókn, fengi þessa ívilnun? Þetta verður stuttlega 

skoðað í kaflanum, þó þessum spurningum fáist ekki svarað með fullnægjandi hætti nema með 

nánari rannsóknum, t.d. á framkvæmd og aðdraganda breytinganna.  

 

403 Auglýsing nr. 1206/2020, dags. 18. nóvember 2020, birt í B-deild Stjórnartíðinda – Útgáfud: 2. desember 2020; 

Þá má geta þess úthlutunarreglum hefur áður verið breytt á miðri önn með viðeigandi auglýsingu þess efnis, sbr. 

auglýsingu frá 10. september 2009 nr. 759/2009 um breytingu á úthlutunarreglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna 

fyrir skólaárið 2009–2010, sbr. auglýsingu nr. 573/2009. 
404 Sömu reglur eru aðgengilegar á vefsíðu Menntasjóðs námsmanna. 
405 „Aðgerðir Menntasjóðsins vegna COVID-19”, https://www.menntasjodur.is. 

https://www.menntasjodur.is/
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 Lögmætisreglan skiptist í formreglu og heimildarreglu sem jafnframt kallast 

lagaáskilnaðarregla.406 Formreglan felur í sér að stjórnsýslan er bundin af lögum og mega 

réttlægri reglur ekki brjóta í bága við reglur rétthærri réttarheimilda.407 Heimildareglan felur í 

sér að ákvarðanir stjórnvalda skulu almennt hafa stoð í lögum og verður ákvörðun að vera í 

samræmi við stjórnvaldsfyrirmæli og lög.408 Strangari kröfur til heimildarreglu eru almennt 

viðurkenndar ef um íþyngjandi ákvarðanir er að ræða.409 Hér er hins vegar um að ræða ívilnandi 

ákvörðun fyrir afmarkaðan hóp námsfólks. Stjórnvaldsfyrirmælin höfðu tiltekið hversu 

íþyngjandi frítekjumarkið skyldi vera fyrir þá sem höfðu verið í námi sl. sex mánuði og almennt 

er ekki hægt að veita undanþágu frá slíkum byrðum nema sérstaklega sé til þess heimild.410 

Skilyrði úthlutunarreglunnar um að það þurfi að „liggja fyrir að [námsmaður] hafi ekki verið 

í námi sl. 6 mánuði“ er formfast og skýrt og býður ekki upp á svigrúm til mats að mati höfundar 

og eru engar undanþágur frá því tilteknar. Fimmföldun fyrir fólk sem hafði verið í námi 

síðastliðna sex mánuði er því á skjön við skilyrði reglunnar. Höfundur telur því líkur á því að 

framkvæmdin sé ekki í samræmi við formreglu lögmætisreglunnar og hefði fyrrgreind 

auglýsing nr. 1206/2020 þurft að innihalda breytingu á skilyrði um að mega ekki hafa verið í 

námi sl. sex mánuði til að eiga rétt á fimmfölduðu frítekjumarki. Líkt og fyrr segir er þó tilefni 

til nánari rannsókna á varðandi lögmætisregluna sem rúmast ekki innan umfjöllunar 

ritgerðarinnar og verður broti á lögmætisreglunni því ekki slegið föstu hér. 

 Birting á reglum um frítekjumarkið á sér stað með birtingu úthlutunarreglna í 

Stjórnartíðindum. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 10/2005 um 

Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað: „(…) er það forsenda þess að menn geti fylgt þeim 

réttarreglum sem gilda um háttsemi þeirra að þeir viti hverjar þessar reglur eru“ og stuðlar 

birtingin að réttaröryggi.411 Margföldun frítekjumarks hefur lengi vel verið hluti af 

úthlutunarreglum fyrir þá sem koma af vinnumarkaði í nám, en ekki fyrir þá sem voru í námi 

skólaárið fyrir lántöku.412 Réttmætar væntingar lántaka, þegar úthlutunarreglurnar voru birtar í 

 

406 Trausti Fannar Valsson: “Ólögbundin verkefni sveitarfélaga”, bls. 97. 
407 Sama heimild, bls. 97. 
408 Sama heimild, bls. 97. 
409 Sama heimild, bls. 100. 
410 Sama heimild, bls. 100 en í greininni veltir Trausti Fannar Valsson einnig upp 40. og 41. gr. stjskr. um að 

ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði nema með lögum, enda sé fjárveitingarvaldið hjá löggjafanum og því sé 

svigrúm stjórnvalda verulega takmarkað til að taka ívilnandi ákvarðanir sem snerta fjárhag, þegar afmarkað hefur 

verið hve íþyngjandi þær skuli vera. 
411 Alþt. 2004–05, A-deild, bls. 885. 
412 Sjá ákvæði 3.3.2. gr. Úthlutunarreglna LÍN 2017–2018, 2016–2017, 2015–2016 þar sem þreföldun 

frítekjumarks fyrir þá sem komu af atvinnumarkaði var staðfest, enda hafi viðkomandi ekki verið í námi sl. 6 

mánuði; Sjá einnig 3.3.2. gr. Úthlutunarreglna LÍN 2011–2012 þar sem fimmföldun fyrir einstaklinga sem féllu 

undir sömu skilyrði var heimiluð.  
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júlí 2020, hefðu því verið að reglan yrði túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan og til samræmis 

við gildi reglunnar fram að þessu svo að fólk sem hafði verið í námi síðustu sex mánuði fyrir 

lántöku ætti ekki rétt á fimmfölduninni. Velta má upp hvort 2. mgr. 7.2.1. gr. í úthlutunarreglum 

MSN hafi verið ákvörðunarástæða einhverra fyrir því að halda áfram námi, enda gríðarlegur 

munur á fimmföldu frítekjumarki uppá um 6,8 milljónir króna og einföldu frítekjumarki upp á 

rúmlega 1,3 milljónir króna. Höfundur telur líklegt að þetta hafi a.m.k. verið ákvörðunarástæða 

fyrir einhverja um hvort taka eigi námslán eða hvernig lántöku var háttað.413 Hafi meiningin 

verið sú að víkja frá skilyrði 2. mgr. 7.2.1 gr. úthlutunarreglnanna, til þess að gera þeim sem 

voru í námi en framfleyttu sér með atvinnu kleift að njóta fimmföldunar frítekjumarks, telur 

höfundur strangt til tekið að miðað við framangreint standi lögmætisreglan og sjónarmið um 

réttaröryggi til þess að gera hefði þurft breytingu á úthlutunarreglum.  

 Hins vegar gæti MSN hafa litið svo á að málefnaleg sjónarmið stæðu til þes að fara 

rýmkandi lögskýringarleið og túlka regluna með ívilnandi hætti. MSN hafi litið svo á að þau 

sem voru í námi sl. sex mánuði en ekki á námslánum hafi treyst á atvinnu til að framfleyta sér, 

rétt eins og þau sem komu af vinnumarkaði og fóru í nám. Þá hafi MSN ályktað að það 

námsfólk sem tók námslán á síðustu önn hafi síður treyst á aðrar tekjur og ekki haft sömu þörf 

á hækkun frítekjumarks. Hér á landi er þó ekki ólíklegt að námsfólk sem er á námslánum vinni 

samhliða námi en samkvæmt EUROSTUDENT VII er aðeins 9% af innkomu námsfólks á 

Íslandi frá opinberu námsstuðningskerfi.414 Í slæmu árferði á vinnumarkaði gæti því verið jafn 

líklegt að nemendur á námslánum hafi misst vinnuna og nemendur sem ekki eru á námslánum. 

Í þeim aðstæðum kann þörfin á ívilnandi aðgerðum, eins og margföldun frítekjumarks sem 

veldur því að framfærsla námslána skerðist minna, að vera svipuð hjá þessum hópum. Á sama 

tíma má telja líklegt að staða þeirra sem tóku námslán í námi sl. sex mánuði og þeirra sem tóku 

ekki námslán en voru í námi sé ekki að fullu sambærileg og málefnaleg sjónarmið gætu staðið 

til þess að gera greinarmun þar á milli. Líkt og fyrr segir var rökstuðnings ekki getið við 

tilkynningu MSN á breytingum um fimmföldun frítekjumarks og er því í raun ekki hægt að 

leggja á hann dóm. Höfundur mun því ekki fjalla nánar um mögulegar forsendur eða rök MSN 

fyrir framkvæmdinni.  

 

 

 

413 Þá má geta þess að MSN framlengdi umsóknarfrest á haustönn til 1. desember 2020 og tilkynnti um það í sömu 

tilkynningu og umrædd framkvæmd var gerð opinber á vef MSN þann 29. október 2020. 
414 The Social Dimension of Student Life in the European Higher Education Area in 2019, bls. 17. Áætluð birting 

lokaniðurstaðna könnunarinnar er sumarið 2021.  



111 

 

5 Niðurstöður 
Eins og lýst var í inngangi var markmið ritgerðarinnar að varpa ljósi á rétt námsfólks til 

framfærslu vegna atvinnuleysis og þurfti til þess að skoða nokkur kerfi, þar á meðal skörun 

milli atvinnuleysiskerfisins og námslánakerfisins og kanna hvernig fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna reynist þegar þeim kerfum sleppir. Athugun á réttargrundvelli og stöðu 

námsfólks var að mörgu leyti óplægður akur og gaf skoðunin tilefni til að staldra við nokkur 

álitaefni.  

 Þó ýmsum alþjóðlegum skuldbindingum sé ætlað að tryggja borgurunum ákveðin réttindi 

og þær leggji jákvæðar skyldur á ríki sem undir þær gangast, t.d. um aðstoð í atvinnuleysi, er 

ljóst að dómaframkvæmd gefur ekki tilefni til þess að ætla að alþjóðlegar skuldbindingar hafi 

mikil áhrif á túlkun Hæstaréttar á því hvort íslensk stjórnvöld tryggi félagsleg réttindi 

landsmanna skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr., þ.á.m. réttindi námsfólks til framfærslu og 

atvinnuleysisbóta. Frá öryrkjadómi frá árinu 2000 hefur dregið úr vægi alþjóðlegra 

skuldbindinga í dómum Hæstaréttar þegar mál sem varða 1. mgr. 76. gr. stjskr. eru undir. Í ljósi 

þessarar túlkunar Hæstaréttar í nýrri dómum, auk þess sem aðrir mælikvarðar sem lesa mátti 

úr öryrkjadóminum frá árinu 2000 eru á undanhaldi, mat höfundur það ólíklegt að Hæstiréttur 

myndi skera efnislega úr um réttarstöðu námsfólks með tilliti til 76. gr. stjskr. og þeirra 

alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hefur þó gengist undir. Höfundur benti þó á álitaefni um 

það hvort 72. gr. stjskr. og 1. gr. 1. viðauka MSE gætu fremur orðið grundvöllur fyrir dómhæfri 

kröfu námsfólks um réttindi úr atvinnuleysistryggingasjóði fyrir tilstilli greiðslu 

atvinnutryggingagjalds vegna starfa þess á vinnumarkaði í sjóðinn. Þeirri spurningu fæst þó 

ekki svarað nema með frekari rannsóknum og er það sérstakt úrlausnarefni að bera saman vernd 

eignaréttinda og réttinn til atvinnuleysisbóta. 

 Í kjölfarið var varpað ljósi á hver réttur námsfólks til framfærslu er hérlendis. Af 

skilgreiningu á námi og námsfólki samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar var ljóst að 

reglur, skilgreiningar og túlkun lánasjóðskerfisins ráða að meginstefnu för. Því er augljós 

tenging milli lagaramma um atvinnuleysistryggingar og námslána en námslánakerfið lánar til 

þeirra sem stunda svokallað lánshæft nám og þeir sem stunda það eiga því ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum, jafnvel á sumrin þegar námslán eru ekki í boði. Þessu til viðbótar koma 

svo skilyrði námslánakerfisins um hámarksfjölda eininga sem leggja má stund á, frítekjumarkið 

og önnur skilyrði sem skilgreina lánshæfi námsmannsins enn frekar og ráða því hvort 

viðkomandi geti framfleytt sér með lántöku yfir höfuð. Þá gerði höfundur grein fyrir 

kerfissjónarmiðum og kerfismiðaðri túlkun annars vegar, þar sem skilvirknisjónarmið og 

fyrirsjáanleiki í kerfinu er ráðandi, og notendasjónarmiðum og notendamiðaðri túlkun hins 



112 

 

vegar, þar sem sveigjanleiki og einstaklingsmiðuð nálgun fær frekar að ráða þannig að kerfið 

virki sem skyldi fyrir notendur þess.  

 Þegar réttindi námsfólks til atvinnuleysisbóta í námshléum voru afnumin með bl. 134/2009 

var ekki litið nægilega til þess að námsfólk myndi halda áfram að vinna og stæði það 

vinnuframlag áfram undir atvinnutryggingagjaldi í atvinnuleysistryggingasjóð. Þessi staða 

námsfólks virðist ekki hafa komið til umræðu hjá löggjafanum, þrátt fyrir að réttarsögulega 

hafi tryggingagjald tengst beint vinnuaflinu sem undir því hefur staðið. Með lögfestingu 6. mgr. 

14. gr. atvl. var skorið á þessi tengsl hjá námsfólki. Breytt mat löggjafans á möguleikum 

námsfólks til að vera í virkri atvinnuleit þar sem námshléin væru svo stutt og of fá störf væru í 

boði kom til með bl. 134/2009. Ræður þingmanna um þessa breytingu sýndu m.a. fram á það 

viðhorf löggjafans að ungt fólk gæti orðið óvirkir þiggjendur í stað virkra þátttakenda í 

samfélaginu og var litið svo á að markmið atvinnuleysistryggingasjóðs gæti ekki verið að veita 

því aðstoð. Að mati sumra ættu sveitarfélögin frekar að axla þessa byrði og sýndu ræður fjölda 

þingmanna fram á vilja til þess að koma fólki úr atvinnuleysistryggingakerfinu og í nám eða 

aðra virkni. Veruleikinn er þó sá að námsfólk vinnur áfram til að framfleyta sér og myndar í 

dag um 8,5% vinnuafls í landinu. Áfram er greitt af launum námsfólks í 

atvinnuleysistryggingasjóð, en án réttinda úr sjóðnum. Þá vinnur meirihluti námsfólks 

hlutastörf samhliða námi og var því minnst á athugasemdir EFMR-nefndarinnar um að 

hlutastarfsfólk ætti einnig að njóta verndar félagslegra kerfa.415 

 Þá ber réttarframkvæmd þess merki að kerfissjónarmið séu ráðandi við úrlausn 

úrskurðarnefnda um álitaefni tengd réttindum námsfólks til atvinnuleysisbóta, þó 

notendasjónarmið hafi einnig skotið upp kollinum við úrlausn nokkurra mála. Umboðsmaður 

Alþingis hefur slegið á fingur úrskurðarnefnda, að því er virðist einna helst vegna skorts á 

notendamiðaðri túlkun og efnislegri úrlausn sem taki mið af réttindum umsækjanda hverju 

sinni. Umboðsmaður hefur lagt áherslu á samspil atvinnuleysistryggingakerfisins og 

námslánakerfisins, réttmætar væntingar umsækjenda hverju sinni og þann rétt sem viðkomandi 

hefur áunnið sér með vinnu á vinnumarkaði til að tryggja stjórnarskrárvarin réttindi skv. 76. gr. 

stjskr.  

 Við greiningu á áhrifum atvinnu á rétt til námslána varð ljóst að tekjur af vinnumarkaði 

hafa áhrif á þann rétt og er ekki mikið svigrúm fyrir námsfólk til þess að afla sér tekna ef það 

ætlar að taka námslán. Þá er hvorki atvinnuleysistryggingakerfið né námslánakerfið til reiðu 

 

415 General Comment No. 19, 16. gr. og 33. gr.; Sjá einnig kafla 2.1.1. 
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fyrir námsfólk þrjá mánuði ársins og því vék sögunni að sveitarfélögunum. Þau aðstoða yfirleitt 

ekki námsfólk meðan á námi stendur ef námið er lánshæft og í ljós kom mjög kerfismiðuð 

nálgun sveitarfélaga við úrlausn á málum námsfólks. Úrskurðarnefnd leysti hins vegar úr 

málum sem vörðuðu sveitarfélögin með notendamiðaðri hætti og hefur ítrekað sagt að reglur 

sveitarfélaga um að námsfólk í lánshæfu námi megi ekki njóta fjárhagsaðstoðar brjóti 

meginreglu stjórnsýsluréttar um skyldubundið mat. Reglur sveitarfélaganna hafa þó ekki breyst 

þannig að þær endurspegli þessi skilaboð úrskurðarnefndanna, þó ferli við endurskoðun 

reglnanna hafi hafist hjá Reykjavíkurborg. Þá gáfu málsástæður tveggja umsækjenda um 

fjárhagsaðstoð tilefni til þess að spyrja hvort rétturinn til menntunar væri í raun tryggður ef 

hægt væri að neita námsfólki um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga þegar það hefði hvorki aðgang 

að atvinnuleysistryggingum né námslánum. Umsækjendurnir héldu því fram að þeim væri 

ráðlagt að hætta námi til að geta átt rétt á framfærslu sveitarfélagsins en í báðum tilfellum var 

aðeins um fullyrðingar annars málsaðila að ræða og var því ekki kafað djúpt til að svara þeirri 

spurningu hvort slíkt samræmist réttinum til menntunar. Þó má leiða að því líkum að ef satt 

reynist samræmist það illa þeim rétti og ef námsfólk finnur sig í þeirri stöðu að ekkert kerfanna 

sé þeim aðgengilegt yrði rétturinn til félagslegs öryggis heldur ekki tryggður miðað við 

alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. 

 Við samanburð á réttarstöðu námsfólks á Norðurlöndunum kom í ljós að námsstyrkja- og 

lánakerfið í Danmörku framfleytir námsfólki í 12 mánuði ársins og er þar umtalsvert hærra 

frítekjumark en hérlendis svo svigrúm námsfólks til að auka við framfærslu sína er meira. Í 

Svíþjóð framfleytir námsstyrkja- og lánakerfið námsfólki í níu mánuði, eins og hér, en aftur er 

frítekjumarkið töluvert hærra þar en hérlendis og því aukið svigrúm fyrir tekjuöflun með 

atvinnu. Í Svíþjóð tekur fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna við á sumrin ef viðkomandi hefur sótt 

um sumarvinnu en ekki fengið eða hefur fengið sumarvinnu en ekki fengið útborgað strax auk 

þess að í sumum neyðartilfellum er fjárhagsaðstoðin aðgengileg yfir skólaárið. Því er 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna ekki jafn fortakslaust óaðgengileg námsfólki yfir skólaárið þar 

í landi og er hér á landi, auk þess að fjárhagsaðstoðin skal koma til ef engin sumarvinna fæst. 

Þá sýndi skoðun á réttargrundvelli skyldna sveitarfélaganna að stjórnarskrá Svíþjóðar og 

réttarheimildir út frá henni lögðu sérstaka áherslu á ýtrustu ábyrgð sveitarfélaga þegar kemur 

að velferð einstaklingsins og framfærslu hans. Þrátt fyrir ýmsa aðstoð ríkisins beri 

sveitarfélögin sérstaklega ábyrgð á að réttur einstaklingsins til framfærslu sé tryggður í Svíþjóð. 

Það gæti leitt til þess að farin væri öfug leið við túlkun á ábyrgð sveitarfélaga við þá sem farin 

var hérlendis með Hrd. 8. október 2020 (13/2020), þar sem ábyrgð sveitarfélagsins var talin 
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takmarkaðri fyrir sakir sjálfstæðis þess skv. 78. gr. stjskr. Þá veitir stjórnarskrá Danmerkur 

sveitarfélögum sjálfstæði en sérstaklega skýrt er tekið fram að lög setji því sjálfstæði takmörk. 

Í 78. gr. stjskr. segir að sveitarfélög ráði málefnum sínum eftir því sem lög ákveða og má því 

telja íslenska ákvæðið nokkuð sambærilegt ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar. Því mætti færa 

rök fyrir því að sjálfsagður hluti stjórnskipunarinnar á Íslandi, sé að lög geti haft bein áhrif á 

þá ábyrgð sem sveitarfélög bera og með hvaða hætti þau eru þá skyldug til að sinna 

lögbundnum verkefnum. Ljóst er að þetta er ekki svo einfalt og samkvæmt framangreindum 

dómi virðist vægi stjórnarskrárvarins réttar samkvæmt 76. gr. stjskr. minnka, a.m.k. að því leyti 

að lögbundin verkefni sveitarfélaga sem eiga að tryggja að fólk geti haft í sig og á, sbr. 12. gr. 

lfs., eru undirorpin meira svigrúmi til skerðingar en ef þau hefðu ekki verið færð frá ríki til 

sveitarfélaga. 

 Þegar samsetning hópsins sem treystir á þessi kerfi var könnuð var einnig skoðað hvort og 

hve mikið vinnuframlag þeirra er á vinnumarkaði. Vinnuframlag íslenskra námsmanna 

samhliða námi er hið þriðja hæsta í Evrópu. Ástæða þess að 72% vinnandi námsfólks vinna 

með námi er að aðeins þannig hefur það efni á því að stunda nám sitt. Hvergi í Evrópu er hærra 

hlutfall námsfólks sem segist vinna með námi af þessari ástæðu. Konum hefur jafnt og þétt 

fjölgað í háskólanámi, ljóst er að konur vinna frekar samhliða námi en karlar og eru 

vísbendingar um að þær vinni einnig frekar í námshléum en karlar. Skoðað var hvernig 

takmarkanir á réttindum námsfólks innan atvinnuleysistryggingakerfisins samræmast 

sjónarmiðum um jafnrétti kynjanna. Lög um opinber fjármál og útgáfur hins opinbera um 

kynjuð fjármál voru skoðuð til viðbótar við gögn OECD og fræðigreinar og leiddi sú skoðun 

til þess að höfundur telur að endurskoða þurfi takmörkun á aðgengi námsfólks að 

atvinnuleysistryggingarsjóði út frá kynjaðri fjárlagagerð.  

 Þar sem heimsfaraldur reið yfir við ritgerðarskrifin voru margvíslegar aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar í kórónuveirukreppunni sem höfðu áhrif á réttarstöðu námsfólks reifaðar 

sérstaklega. Lögfest var undantekning frá meginreglu laga um atvinnuleysisbætur og námsfólki 

tryggður réttur til hlutabóta, félli það undir skilyrði um starfshlutfall að öðru leyti. Könnun 

stjórnvalda sýndi 16% atvinnuleysi meðal námsfólks í sumarbyrjun 2020 en í miklu 

atvinnuleysi var kröfu námsfólks um rétt til atvinnuleysisbóta í námshléum, eins og hafði verið 

til 1. janúar 2010, ekki mætt. Við skoðun höfundar á stöðu námsfólks í heimsfaraldrinum kom 

einnig í ljós mögulegt brot MSN á lögmætisreglu stjórnsýsluréttar. Sjóðurinn tilkynnti að þeir 

sem höfðu stundað nám skólaárið 2019–2020, en höfðu ekki tekið námslán það ár, ættu rétt á 

fimmföldu frítekjumarki þó úthlutunarreglur sjóðsins segi skýrt að fimmfalt frítekjumark standi 
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aðeins þeim til boða sem ekki hafi verið í námi sl. 6 mánuði. Höfundur telur líklegt að ákvörðun 

MSN um að breyta ekki úthlutunarreglum til samræmis við birta framkvæmd á vefsíðu sjóðsins 

samræmist ekki lögmætisreglu þó því verði ekki slegið föstu. Spurningunni er því ósvarað en 

rannsaka þarf þetta sérstaklega. 

 Höfundur telur að í íslenskum rétti sé víða pottur brotinn þegar kemur að félagslegum 

réttindum skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr. og rétti námsfólks til framfærslu í atvinnuleysi. Helstu 

atriðin hvað það varðar eru í fyrsta lagi að ekki er tekið nægilegt mið af alþjóðlegum 

skuldbindingum Íslands til að tryggja félagsleg réttindi í réttarframkvæmd hjá dómstólum. 

Sendir það námsfólki, og öðrum sem treysta á réttindi sem ákvæðinu er ætlað að tryggja, þau 

skilaboð að litlir möguleikar séu til að láta reyna á hvernig Ísland standi sig í að uppfylla 

alþjóðlegar skyldur sínar að þessu leyti. Í öðru lagi er ljóst að fæst sveitarfélög hafa brugðist 

við skýrum úrskurðum um að regluumhverfi um réttindi námsfólks sé ófullnægjandi og er 

mögulegt að framkvæmd sveitarfélaganna vegi að réttinum til menntunar, til viðbótar við 

réttinn til félagslegs öryggis. Í þriðja lagi stendur vinnuframlag námsfólks enn undir 

atvinnutryggingagjaldi, námsfólk á Íslandi vinnur einna mest af námsfólki í Evrópu og er um 

8,5% vinnuaflsins hérlendis, en það á ekki rétt á atvinnuleysisbótum að sumri til í atvinnuleysi. 

Skoðun á réttarframkvæmd og álitum umboðsmanns Alþingis leiddi í ljós að stjórnvöld þurfa 

að sýna meiri sveigjanleika og taka mið af þörfum borgaranna við úrlausn mála. Skortur á 

samspili námslánakerfisins, atvinnuleysistryggingakerfisins og fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélaganna getur leitt til þess að einstaklingar standi utan allrar framfærsluaðstoðar og 

telur höfundur það ekki samrýmast réttinum til félagslegs öryggis. Óljóst og ótryggt ástand 

blasir þá við námsfólki og kann engin leið að vera út úr þeirri stöðu sem viðkomandi er kominn 

í. Í fjórða lagi er svigrúm til tekjuöflunar með eigin vinnuframlagi margfalt minna hérlendis en 

í Svíþjóð og Danmörku. Þar er námsfólki, sem unnið hefur samhliða námi í tiltekinn tíma, 

tryggður réttur til atvinnuleysisbóta missi það vinnuna meðan það er enn í námi, en ekki eru 

ákvæði um slíkt í íslenskum rétti. Í fimmta lagi er útlit fyrir óbeina mismunun 

atvinnuleysistryggingakerfisins í garð kvenna, enda hefur þeim fjölgað í námi, þær eru 

meirihluti námsfólks og þær vinna frekar með námi en karlar. Í sjötta lagi hefur MSN tilkynnt 

um framkvæmd sem er á skjön við birtar úthlutunarreglur í heimsfaraldri með fimmföldun 

frítekjumarks þeirra sem voru í námi sl. sex mánuði þó úthlutunarreglur kveði enn á um skilyrði 

þess efnis að fimmföldunin standi aðeins þeim til boða sem hafi ekki verið í námi á þeim tíma.  

 Í ljósi alls framangreinds telur höfundur að jafnréttissjónarmið og kynjuð fjárlagagerð, 

tilgangur og saga tryggingargjaldsins til viðbótar við skylduna til að tryggja félagsleg réttindi 
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gefi fullt tilefni til þess að endurskoða 6. mgr. 14. gr. atvl. Einnig að breytinga sé þörf á reglum 

sveitarfélaga um takmörkun á réttindum námsfólks í lánshæfu námi til fjárhagsaðstoðar. Með 

því verði framfærsla námsfólks í atvinnuleysi betur tryggð en nú er. 
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Hrd. 3. febrúar 2016 (mál. nr. 12/2016) 

Hrd. 2. júní 2016 (mál nr. 595/2015) 

Hrd. 1. desember 2016 (mál nr. 80/2016) 

Hrd. 9. febrúar 2017 (mál nr. 223/2016) 

Hrd. 1. júní 2017 (mál nr. 768/2016) 

Hrd. 9. nóvember 2017 (mál nr. 464/2017) 

Hrd. 25. október 2018 (mál nr. 106/2017) 

Hrd. 15. nóvember 2018 (mál. nr. 795/2017) 

Hrd. 8. október 2020 (13/2020) 

 

Landsréttur 

Lrd. 31. maí 2019 (mál nr. 466/2018) 

Lrd. 15. febrúar 2019 (mál nr. 672/2018) 

 

Héraðsdómur 

Hérd. Rvk. 21. desember 2015 í (mál nr. E-4192/2012) 

Hérd. Rvk. 30. júní 2015 í (mál nr. E-327/2015) 

 

Mannréttindadómstóll Evrópu 

MDE, Airey gegn Írlandi, 9. október 1979, (6289/73) 

MDE Tre Traktorer Akitiebolag gegn Svíþjóð 7. júlí 1989 (10873/84 

MDE, Iatridis gegn Grikklandi, 25. mars 1990 (31107/96) 

MDE, Gaygusuz gegn Austurríki, 16. september 1996 (17371/90) 

MDE, Kjartan Ásmundsson gegn Íslandi, 12. október 2004 (60669/00) 

Ákv. MDE, Stec o.fl. gegn Bretlandi, 6. júlí 2005 (65731/01 og 65900/01) 

MDE, Maurice gegn Frakklandi, 6. október 2005 (11810/03) 

MDE, Leyla Sahin gegn Tyrklandi 10. nóvember 2005 (44774/98) 

MDE, Stec o.fl. gegn Bretlandi, 12. apríl 2006 (65731/01 og 65900/01) 

MDE Anheuser-Busch gegn Portúgal 11. janúar 2007 (73049/01 

MDE, Rasmussen gegn Póllandi, 28. apríl 2009 (38886/05) 

MDE, Brosset- Triboulet o.fl. gegn Frakklandi 29. mars 2010 (34078/02)  

MDE, Depalle gegn Frakklandi, 29. mars 2010 (34044/02) 

MDE, Klein gegn Austurríki, 3. mars 2011 (57028/00) 

MDE, Antoni Lewandowski gegn Póllandi, 2. október 2012, (38459/03)  
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MDE Parrillo gegn Ítalíu, 27. ágúst 2015 (46470/11) 

MDE, Béláné Nagi gegn Ungverjalandi, 13. desember 2016 (52080/13) 

 

Mannréttindanefnd Evrópu  

Müller gegn Austurríki 16. desember 1974 (5849/72), (1975) 3 DR 25  

De Kleine Staarman, gegn Hollandi, 10503/83, 16. maí 1985, (1985) 42 DR 162 

 

Evrópudómstóllinn 

Masgio gegn Bundesknappschaft Þýskalandi, 7. mars 1991 (C-10/90) 

Framkvæmdastjórnin gegn Belgíu, 5. júlí 1990 (C-42/89) 

 

Danskir dómar 

Ufr. 2000, bls. 1258 

Østre Landsrets dom 2014 (BS 7 C-157972011) 

 

Úrskurðir úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða (ÚAV) 

ÚAV 10. júlí 2008 (7/2008) 

ÚAV 30. mars 2010 (111/2009) 

ÚAV 11. maí 2010 (132/2009) 

ÚAV 18. maí 2010 (137/2009) 

ÚAV 26. ágúst 2010 (28/2010) 

ÚAV 24. febrúar 2011 (98/2010) 

ÚAV 3. júní 2011 (163/2010) 

ÚAV 6. október 2011 (187/2010) 

ÚAV 6. október 2011 (210/2010) 

ÚAV 6. október 2011 (213/2010) 

ÚAV 17. febrúar 2011 (126/2010) 

ÚAV 17. febrúar 2011 (143/2010) 

ÚAV 1. apríl 2011 (104/2010)  

ÚAV 12. maí 2011 (122/2010) 

ÚAV 22. september 2011 (10/2011) 

ÚAV 22. september 2011 (58/2011) 

ÚAV 6. október 2011 (187/2010) 

ÚAV 6. október 2011 (61/2011) 

ÚAV 8. apríl 2013 (100/2013) 

ÚAV 21. júní 2013 (123/2012)  

ÚAV 28. janúar 2014 (54/2013) 

ÚAV 8. apríl 2014 (99/2013)  

ÚAV 9. apríl 2014 (65/2013) 

ÚAV 1. ágúst 2014 (141/2013) 

ÚAV 30. september 2014 (104/2013) 

 

Úrskurðir úrskurðarnefndar velferðarmála (ÚRVEL) 

ÚRVEL 22. september 2016 (79/2015) 

ÚRVEL 4. október 2018 (270/2018) 

ÚRVEL 19. október 2017 (271/2017) 

ÚRVEL 23. ágúst 2018 (179/2018) 

ÚRVEL 3. september 2019 (226/2019) 

ÚRVEL 3. september 2019 (237/2019) 

ÚRVEL 14. maí 2019 (60/2019) 

https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=0a7daca6-6013-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=8f624e7d-6013-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af598c-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59d7-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59e6-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=896a181c-6013-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af59f5-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af5a04-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=31af598c-6014-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/stakur-urskurdur/?newsid=0e1cb89c-6071-11e8-942c-005056bc530c&cname=%C3%9Arskur%C3%B0arnefnd%20velfer%C3%B0arm%C3%A1la%20-%20Atvinnuleysistryggingar%20og%20vinnumarka%C3%B0sa%C3%B0ger%C3%B0ir
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ÚRVEL 11. febrúar 2020 (472/2019) 

 

Úrskurðir úrskurðarnefndar húsnæðis og félagsmála (ÚHF) 

ÚFH 25. maí 2011 (23/2011) 

ÚFH 12. febrúar 2014 (31/2013) 

ÚFH 6. maí 2015 (9/2015) 

ÚFH 10. júní 2015 (19/2015) 

 

Úrskurðir úrskurðarnefndar almannatrygginga (ÚRAL) 

ÚRAL 20. október 2006 (166/2006) 

 

Álit og bréf umboðsmanns Alþingis (UA) 

UA 31. ágúst 2000 (2516/1998) 

UA 17. október 2000 (2796/1999) 

Bréf UA dags. 23. september 2011 (6398/2011) 

UA 17. júlí 2012 (6433/2011) 

UA 14. maí 2013 (6889/2011) 

UA 9. desember 2013 (7242/2012) 

UA 24. september 2019 (9818/2018) 
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Fylgiskjal II 
Töflur, línurit og súlurit 

Mynd 1: 

 

Súlurit: Nemendur árið 2019 eftir skólastigi ofan grunnskóla. Sótt á vef Hagstofu Íslands þann 

27. ágúst 2020 http://hagstofa.is: Nemendur ofan grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri 

og kyni 1997-2019 

 

Mynd 2: 

 

http://hagstofa.is/
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Súlurit: Fjöldi kvenna sem stunda nám innanlands og ofan grunnskóla 18 ára og eldri árin 1997, 

2006, 2009 og 2019. Sótt á vef Hagstofu þann 5. nóvember 2020, http://hagstofa.is: Nemendur 

ofan grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 

 

Mynd 3: 

 

Súlurit: Fjöldi karla sem stunda nám innanlands og ofan grunnskóla 18 ára og eldri árin 1997, 

2007, 2010 og 2019. Sótt á vef Hagstofu þann 5. nóvember 2020, http://hagstofa.is: Nemendur 

ofan grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 

http://hagstofa.is/
http://hagstofa.is/
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Mynd 4: 

 

 

Súlurit: Fjöldi kvenna, 18 ára og eldri, sem stunda háskólanám árin 1997, 2007, 2010 og 2019. 

Sótt á vef Hagstofu þann 5. nóvember 2020, http://hagstofa.is: Nemendur ofan grunnskóla eftir 

skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 

 

Mynd 5: 

 

http://hagstofa.is/


129 

 

Súlurit: Fjöldi karla, 18 ára og eldri, sem stunda háskólanám árin 1997, 2007, 2010 og 2019. 

Sótt á vef Hagstofu þann 5. nóvember 2020, http://hagstofa.is: Nemendur ofan grunnskóla eftir 

skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 

 

Mynd 6: 

 

Súlurit: Hlutfall stúdenta og hvort og þá hve mikið þeir vinna með námi samkvæmt 

EUROSTUDENT VI. Sótt á vef EUROSTUDENT þann 5. nóvember 2020, 

http://database.eurostudent.eu/: Students' employment during the current lecture period 

 

http://hagstofa.is/
http://database.eurostudent.eu/
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Mynd 7: 

 

Súlurit: Hlutfall námsfólks sem vinnur í námshléum samkvæmt EUROSTUDENT VI. Sótt á 

vef EUROSTUDENT þann 5. nóvember 2020, http://database.eurostudent.eu/: Students' 

employment during the lecture-free period 

 

Mynd 8: 

 

Súlurit: Hlutfall atvinnulauss námsfólks. Atvinnuleysi er hlutfall atvinnulausra af vinuaflinu. 

Vinnuafl samanstendur af starfandi og atvinnulausu fólki. Atvinnulausir teljast þeir sem ekki 

http://database.eurostudent.eu/
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voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan tveggja vikna frá því rannsóknin er 

gerð og uppfylla auk þess eitthvert eftirfarandi skilyrða: 1. Hafa verið virkir í atvinnuleit sl. 

fjórar vikur að viðmiðunarviku meðtalinni. 2. Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar 

en innan þriggja mánaða. 3. Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu. Svarandi telst námsmaður ef 

hann er í skóla innan hins almenna skólakerfis, á námssamningi eða í starfsþjálfun í mánuðinum 

áður en könnunin var gerð eða er í vinnu með námi. Sótt á vef Hagstofunnar þann 5. nóvember 

2020, http://hagstofa.is: Námsmenn – Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi 

starfandi eftir árum 2003-2019. 

 

Mynd 9: 

 

Súlurit: Hlutfall starfandi námsmanna árunum 2003–2019 með tilliti til aldurshópa. Starfandi 

teljast þeir sem unnu eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarvikunni eða voru fjarverandi frá 

starfi sem þeir gegna að öllu jöfnu. Sótt á vef Hagstofunnar þann 5. nóvember 2020, 

http://hagstofa.is: Námsmenn – Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi eftir 

árum 2003-2019 

 

Mynd 10: 

 

http://hagstofa.is/
http://hagstofa.is/
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Súlurit: Hlutfall starfandi og hlutfall atvinnulausra auk hlutfalls þeirra sem eru á aldrinum 16–

24 ára á ársfjórðungum 2020 samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Hver 

ársfjórðungur er 13 vikur. Starfandi teljast þeir sem unnu eina klukkustund eða lengur í 

viðmiðunarvikunni eða voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna að öllu jöfnu. Atvinnuleysi 

er hlutfall atvinnulausra af vinuaflinu – sjá skýringu við mynd 8. Sótt á vef Hagstofunnar þann 

5. nóvember 2020, http://hagstofa.is: Námsmenn – Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og 

fjöldi starfandi eftir árum 2003-2019. 

 

Mynd 11: 

 

http://hagstofa.is/
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Súlurit: Hlutfall námsfólks á Íslandi með börn. samkvæmt EUROSTUDENT VI. Sótt á vef 

EUROSTUDENT þann 11. nóvember 2020, http://database.eurostudent.eu/: Students with 

children 

 

Mynd 12: 

 

Tafla: Framhaldsskólanemar á aldrinum 16–20 ára. Sótt á vef Hagstofunnar þann 12. nóvember 

2020, https://hagstofa.is, Nemendur ofan grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 

1997-2019 

 

Mynd 13: 

 

Tafla: Vinnuafl landsins og eru allir sem eru á staðgreiðsluskrá taldir. Sótt á vef Hagstofunnar 

þann 12. nóvember 2020, https://hagstofa.is, Fjöldi starfandi samkvæmt skrám eftir árum, kyni, 

aldri og bakgrunni 2005-2019 

 

http://database.eurostudent.eu/
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Mynd 14: 

 

Tafla: Hlutfall starfandi karla og kvenna í námi. Starfandi teljast þeir sem unnu eina 

klukkustund eða lengur í viðmiðunarvikunni eða voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna að 

öllu jöfnu. Svarandi telst námsmaður ef hann er í skóla innan hins almenna skólakerfis, á 

námssamningi eða í starfsþjálfun í mánuðinum áður en könnunin var gerð eða er í vinnu með 

námi. Sótt á vef Hagstofunnar þann 1. desember 2020, https://hagstofa.is, Námsmenn - 

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi eftir árum 2003-2019 

 

Mynd 15: 

 

Línurit: Fjöldi karla og kvenna á háskólastigi, þ.m.t. doktorsnámi, frá 1997 til 2019 skv. tölum 

Hagstofu. Sótt á vef Hagstofunnar þann 12. nóvember 2020, https://hagstofa.is, Nemendur ofan 

grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 
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Mynd 16: 

 

Súlurit: Könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands, framkvæmd 14. maí til 26. maí 2020. Könnunin 

var framkvæmd í samstarfi við LÍS og MRN. SHÍ vann könnunina og því næst fóru 

sérfræðingar mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir hana og lagfærðu áður en hún var 

send út. Taflan sýnir hlutfall kvenna sem svöruðu könnuninni og sögðust vinna fullt starf, 

hlutastarf, vera í atvinnuleit eða voru í öðrum aðstæðum sumarið 2019.  
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SHÍ: KVK Unnu síðasta sumar (2019)

Já fullt starf það sumar Já hlutastarf Nei en leitaði að starfi Nei og ætlaði mér ekki að vinna Á ekki við
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Mynd 17: 

 

Súlurit: Könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands, framkvæmd 14. maí til 26. maí 2020. Könnunin 

var framkvæmd í samstarfi við LÍS og MRN. SHÍ vann könnunina og því næst fóru 

sérfræðingar mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir hana og lagfærðu áður en hún var 

send út. Taflan sýnir hlutfall kvenna sem svöruðu könnuninni og sögðust vinna fullt starf, 

hlutastarf, vera í atvinnuleit eða voru í öðrum aðstæðum með skóla á skólaárinu 2019–2020.  

 

Mynd 18: 

 

9%

18%

40%

29%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1

SHÍ: KVK vinna með skóla 2019-2020
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73%

8%
4%

2%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1

SHÍ: KK unnu síðasta sumar (2019)

Já fullt starf það sumar Já hlutastarf Nei en leitaði að starfi Nei og ætlaði mér ekki að vinna Á ekki við



137 

 

Súlurit: Könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands, framkvæmd 14. maí til 26. maí 2020. Könnunin 

var framkvæmd í samstarfi við LÍS og MRN. SHÍ vann könnunina og því næst fóru 

sérfræðingar mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir hana og lagfærðu áður en hún var 

send út. Taflan sýnir hlutfall karla sem svöruðu könnuninni og sögðust vinna fullt starf, 

hlutastarf, vera í atvinnuleit eða voru í öðrum aðstæðum sumarið 2019.  

 

Mynd 19: 

 

Súlurit: Könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands, framkvæmd 14. maí til 26. maí 2020. Könnunin 

var framkvæmd í samstarfi við LÍS og MRN. SHÍ vann könnunina og því næst fóru 

sérfræðingar mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir hana og lagfærðu áður en hún var 

send út. Taflan sýnir hlutfall karla sem svöruðu könnuninni og sögðust vinna fullt starf, 

hlutastarf, vera í atvinnuleit eða voru í öðrum aðstæðum með skóla á skólaárinu 2019–2020.  
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Mynd 20: 

 

Tafla: Nemendur á háskólastigi skv. tölum Hagstofunnar, innanlands og ofan viðbótarstigs. 

Sótt á vef Hagstofunnar þann 28. desember 2020, https://www.hagstofa.is, Nemendur ofan 

grunnskóla eftir skólastigi, lögheimili, aldri og kyni 1997-2019 

 

Mynd 21: 

 

Tafla: Fjöldi námsmanna á atvinnuleysisbótum milli anna skv. tölum Vinnumálastofnunar frá 

2009–2020, skipt eftir fjölda mánaða á bótum. Upplýsingabeiðni höfundar send 6. nóvember 

2020 og afhent höfundi frá Vinnumálastofnun 29. desember 2020. Samkvæmt upplýsingum frá 

VMST var enn hægt að skrá sig sem námsmaður milli anna þrátt fyrir lagabreytingu þess efnis 

að námsfólk ætti ekki rétt á atvinnuleysisbótum í námshléum sem tók gildi 1. janúar 2010, enda 

valdi fólk sjálft: „Ástæðu umsóknar um atvinnuleysi.“ 

 

Mynd 22: 
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Tafla: Fjöldi námsmanna á atvinnuleysisbótum milli anna frá 2009-2020, flokkað eftir kyni. 

Upplýsingabeiðni höfundar send 6. nóvember 2020 og afhent höfundi frá Vinnumálastofnun 

29. desember 2020. Samkvæmt upplýsingum frá VMST var enn hægt að skrá sig sem 

námsmaður milli anna þrátt fyrir lagabreytingu þess efnis að námsfólk ætti ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum í námshléum sem tók gildi 1. janúar 2010, enda valdi fólk sjálft: „Ástæðu 

umsóknar um atvinnuleysi.“ 

 

Mynd 23: 

 

Súlurit: Hlutfall atvinnulausra milli násmanna sumarið 2009 flokkað eftir aldri. Fjöldi hvers 

hóps er 383 á aldrinum 16–20 ára, 402 á aldrinum 21–25 ára, 338 á aldrinum 26–30 ára, 163 á 

aldrinum 31–35 ára og 148 á aldrinum 36 ára og eldri. Upplýsingabeiðni höfundar send 6. 

nóvember 2020 og afhent höfundi frá Vinnumálastofnun 29. desember 2020.  

27%
28%

24%

11%
10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16-20 21-25 26-30 31-35 36 og eldri

Aldur atvinnulausra milli námsanna sumarið 2009 


