
VEDTEKTER FOR STATENS LÅNEKASSE FOR 
UTDANNING  
 
  
 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet den 15.januar 2016 i medhold av lov 3. juni 2005 nr. 37 
om utdanningsstøtte.  
 

1 Formål  
 
Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) skal forvalte utdanningsstøtten i samsvar med 
bestemmelsene gitt i eller i medhold av utdanningsstøtteloven. Rammene for virksomheten til 
Lånekassen fastsettes for øvrig av overordnet myndighet.  
 
Utfyllende bestemmelser om virksomhetens formål framgår av Hovedinstruks for  
Lånekassen.  
 

2 Lånekassens ledelse og oppgaver  
 
Lånekassen er et ordinært forvaltningsorgan som ledes av eget styre og tilsatt administrerende  
direktør.  
 
Styret er Lånekassens øverste organ og er ansvarlig for den samlede virksomheten. Styret skal 
blant annet påse at Lånekassen drives i samsvar med regelverket, samt styringssignaler og 
retningslinjer gitt av overordnede myndigheter. Styret skal sikre at fastsatte mål oppnås og at 
ressursbruken er effektiv. Styret har også ansvar for at det foreligger vurderinger som 
identifiserer de viktigste risikofaktorene knyttet til virksomheten og at det foreligger planer 
for oppfølging av disse faktorene.  
 
Styret skal fastsette Lånekassens strategi og sørge for at denne blir  
realisert. Styret skal behandle forslag fra Lånekassen om vesentlige endringer i  
utdanningsstøtteordningen, samt øvrige viktige saker for Lånekassens virksomhet.  
 
Styret ansetter administrerende direktør på åremål. Betingelsene for ansettelsesforholdet  
fastsettes av Kunnskapsdepartementet.  
 
Administrerende direktør har den daglige ledelsen av Lånekassen innenfor de rammer som  
fastsettes av styret. Administrerende direktør har ansvar for at de vedtak som er truffet av  
styret og av overordnet myndighet, settes i verk. Administrerende direktør har  
avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke avgjøres av styret eller overordnet myndighet.  
 
Forholdet mellom styret og administrerende direktør skal fastsettes nærmere av styret i egen  
instruks.  
 



3 Styrets sammensetning, oppnevning, virkeperiode og arbeidsform  
 
Styret oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for en virkeperiode på fire år (gjeldende fra 
oppnevning av nytt styre fra 01.07.2018). Styret skal ha åtte medlemmer og seks 
varamedlemmer.  
 
Departementet utpeker leder og nestleder.  
 
Fire medlemmer med to numeriske varamedlemmer oppnevnes direkte av departementet på  
fritt grunnlag.  
 
To av styremedlemmene, med personlige varamedlemmer, oppnevnes av departementet etter  
innstilling fra og blant de tilsatte.  
 
To av medlemmene, med personlige varamedlemmer, skal være elev-/studentrepresentanter  
som oppnevnes av departementet etter forslag fra elev- og studentorganisasjonene. Elev- 
/studentrepresentantene oppnevnes årlig.  
 
Styresammensetningen skal være i tråd med bestemmelsene i likestillingsloven.  
 
Lånekassens administrerende direktør har møteplikt og talerett i styremøtene, og rett til å få  
sin mening tilført styreprotokollen.  
 
Styremøter berammes av styreleder og holdes etter behov. Styremøte skal holdes når  
styreleder eller minst to medlemmer i styret krever det.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, og et av disse er lederen  
eller nestlederen. Vedtak gjøres med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet blir  
møtelederens stemme avgjørende. Fra styremøtene skal det føres protokoll der vedtak,  
tidspunkt for møte og tilstedeværelse fremgår. Kopi av protokoll skal sendes til  
Kunnskapsdepartementet.  
 
Godtgjørelse til styret fastsettes av Kunnskapsdepartementet.  
 

4 Ikrafttredelse av vedtektene  
 
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 15.01.2016 
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