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Tillegg til tildelingsbrev 03/21: Oppdrag om levering av forarbeider til 
endringer i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om godkjenning for 
utdanningsstøtte i Norge, og ny forskrift om tilbakebetaling av 
utdanningslån 2022 

Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2021 og gir med dette Lånekassen i 
oppdrag å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til endringer fra studieåret 2022–2023 
i forskrift om utdanningsstøtte, ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022, og 
forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge med endringer fra 1. januar 2022. Vi vil 
nedenfor gjøre rede for formatet for høringsnotatet og innhold. 
 
Bakgrunn 
Lånekassen har ansvar for at regelverksendringer gjennomføres på en effektiv og sikker 
måte. Departementet viser til gjeldende budsjett og regelverk i Innst. 12 S (2020–2021) og 
Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet, samt forskrift om utdanningsstøtte, 
forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 og forskrift om godkjenning for 
utdanningsstøtte i Norge.  
 
Lånekassen har fra 2020 fått et større ansvar for forarbeidene til årlige 
regelverksendringer. Som et ledd i dette, har Lånekassen ansvar for å lage et utkast til 
høringsnotat om endringsforskrift til forskriften om utdanningsstøtte. Forskriften om 
utdanningsstøtte er revidert slik at den fra og med 2020 regulerer søkernes rettigheter og 
plikter mer overordnet og legger vekt på brukervennlighet for søkerne.  
 
Vi ber Lånekassen også utarbeide utkast til høringsnotat for forskrift om tilbakebetaling av 
utdanningslån 2022 og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i 
Norge med endringer gjeldende fra 1. januar 2022. Føringer for oppdraget beskrives 
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Side 2 
 

nedenfor, og en oversikt over forventede forskriftsendringer finnes som et vedlegg unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 15-3. 
 
Føringer for oppdraget 
Lånekassen skal innen 20. juni 2021 sende departementet utkast til tekst til høringsnotater 
om endringer i forskrift om utdanningsstøtte som skal gjelde fra studieåret 2022–23, forskrift 
om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 og endring i forskrift om godkjenning for 
utdanningsstøtte i Norge som skal gjelde fra 1. januar 2022.  
 
Omtalen i høringsnotatene skal utformes etter tidligere mal for høringsnotater. I omtalen skal 
det drøftes hvordan endringene vil påvirke ulike kundegrupper. og de politiske, økonomiske 
og administrative hensyn og vurderingene som er blitt tatt. Det er i utgangspunktet ikke 
nødvendig å omtale hvordan endringer påvirker Lånekassens arbeid, med mindre det er 
særlige grunner til det i forbindelse med enkelte saker. 
 
Utforming av tekst, eksempelvis ledetekst til endringer, til forskrift om endring i forskrift om 
utdanningsstøtte skal skje i henhold til utformingen av forskrift 24. mars 2021 nr. 1028 om 
endring i forskrift om utdanningsstøtte.  
 
Generelle føringer for utforming av utkastene 

 Forskriftene regulerer det som er nødvendig for rettigheter og plikter for søkerne, og 
ikke mer. Tolkninger av annet regelverk, henvisninger og praksisbeskrivelser skal 
som hovedregel holdes utenfor. 

 Regelverket er fragmentert, noe som krever leseveiledning for søkere i ulike 
situasjoner. Slik leserveiledning er informasjon som Lånekassen har et ansvar for å 
opplyse om på nettsidene, og ikke i forskriften. 

 
Frister og leveranser 
Oppdraget består av tre leveranser: 

1. Utkast til høringsnotat om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte, med 
endringer gjeldende fra og med studieåret 2022–2023 

2. Utkast til høringsnotat om forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 
3. Utkast til høringsnotat om forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge, med 

endringer gjeldende fra og med 1. januar 2022 
 
Frist for å levere tekst til utkast til høringsnotater for begge delene av oppdraget er 20. juni 
2021. Vi ber Lånekassen ta kontakt med departementet dersom det oppstår problemer 
eller uklarheter. Lånekassen får ansvar for å sette opp overleveringsmøte av utkast hvor 
direktoratet presenterer hvordan de har løst oppdraget. Oppfølgningen deretter skjer etter 
avtale. 
 
Ved eventuelle spørsmål om oppdraget kan Erin Nordal (erin.nordal@kd.dep.no) kontaktes. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-24-1028
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-24-1028
mailto:erin.nordal@kd.dep.no
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Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Erin Nordal 
seniorrådgiver 
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