
Lånekassen

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Kontor  Vår dato Vår referanse

q . 05a 2007 200700f42nse

FINANSDEPARTEMENTET
2.2007 03/4110

Sakser.

Arkivnr.

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM OFFENTLIGE MYNDIGHETERS PLIKT
TIL UKREVET Å GI LIGNINGS- OG MERVERDIAVGIFTSMYNDIGHETENE
OPPLYSNINGER OM UTBETALING AV ERSTATNINGER, TILSKUDD, BIDRAG,
TRYGD, STØNADER MV.

Lånekassen viser til høringsbrev og til møte i Finansdepartementet 26. mars 2007, samt e-post av 2.
april 2007 fra Finansdepartementet.

Lånekassen har ingen merknader om spesielle forhold som må tas i betraktning før forskriften
vedtas .  Lånekassen har oppfattet at detaljene rundt innberettingen av opplysninger vil bli fastsatt på
et senere tidspunkt. Vi vil  likevel gjennom høringsuttalelsen gjøre rede for deler av
utdanningsstøtteordningene på et overordnet nivå,  for å bidra med en oversikt tidlig i prosessen.

Utdanningsstøtteordningen er delt i to ulike støtteordninger, en for elever i vanlig videregående
skole, og en for studenter i høyere utdanning eller visse andre videregående skoler. Det foreligger
et omfattende regelverk om lettelser i tilbakebetalingen, samt ulike regler for ettergivelse av
utdanningslån.

Vanlig videregående skole
Søkere som tar vanlig videregående opplæring som de har rett til etter opplæringslova § 3-1, får
støtte etter annen del i Lånekassens tildelingsforskrift. Støtten er bygget opp av grunnstipend,
læremiddelstipend/utstyrsstipend, bostipend, reisestipend, forsørgerstipend, lån og lån til eventuelle
skolepenger. Støtten er behovsprøvd etter økonomien til forsørgerne, samt mot søkerens eventuelle
lærlinginntekt eller trygde-/pensjonsytelser.

Støtten utbetales som stipend og lån, og er ment å bidra til å dekke livsopphold for søkeren i
skoleåret.

Høyere utdanning mv.
Støtteordningen for søkere som tar høyere utdanning ble vesentlig endret fra og med
undervisningsåret 2002-2003, og tildeles etter tredje del i tildelingsforskriften.

Utdanningsstøtten består av basisstøtte som utbetales som lån. I tillegg til dette lånet kan det
tildeles forsørgerstipend og reisestipend, som skal gå til forsørgelse av barn eller til reise mellom
studiestedet og folkeregistrert adresse.

Deler av basisstøtten blir gjort om til utdanningsstipend når søkeren har bestått eksamen
(konverteringsordningen), dersom søkeren ikke bor sammen med sine foreldre. Lån kan bli gjort
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om til utdanningsstipend i opp til åtte år bakover i tid, men ikke for perioder før undervisningsåret
2002-2003.

Når ligningsopplysninger for den perioden det er mottatt støtte foreligger, blir utdanningsstipendet
og forsørgerstipendet behovsprøvd mot søkerens og eventuell ektefelles økonomi, og stipendene
kan bli gjort om til lån. Dersom oppnådde eksamensresultater medfører at låntakeren har rett til
omgjøring av lån til stipend etter konverteringsordningen, skal ny kontroll mot
likningsopplysninger foretas.

Utdanningsstøtten utbetales altså i hovedsak som lån i første omgang, når eksamen er bestått kan
deler av lånet bli gjort om til stipend, og når likningen er klar kan stipendet bli gjort om til lån igjen
dersom inntekt/formue er over fastsatte grenser.

Søkere som far barn under utdanningen kan få enten utdanningsstøtten utbetalt som stipend eller
den kan bli gjort om til stipend i ettertid. Søkere som blir syke og ikke kan følge undervisningen,
kan få utdanningslån gjort om til stipend i ettertid.

Søkere som studerer i utlandet får til vanlig særskilt støtte til dekning av skolepenger, fordelt
mellom stipend og lån. Det tildeles også stipend og lån til dekning av reiser.

Betalingslettelser og ettergivelser
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån gir et detaljert regelverk om lettelser i
tilbakebetalingen. Rentefritak kan innvilges for inntil tre år bakover i tid dersom visse årsaker
foreligger, og inntekten er under gitte grenser. Betalingsutsettelse gis i inntil tre år uten nærmere
vilkår.

Lånekassens forskrifter gir hjemmel for ettergivelser av utdanningslån på ulike grunnlag.
Utdanningslån kan etter forskriften om tilbakebetaling på visse vilkår ettergis på grunn av uførhet
og langvarig sykdom, og hvis søkeren mottar alderspensjon. Utdanningsgjeld ettergis ved låntakers
død. Videre kan utdanningslån ettergis delvis for søkere som er bosatt i og utøver et yrke i
Finnmark og utvalgte kommune i andre fylker.

Etter tildelingsforskriften kan utdanningslån også ettergis for statsborgere som flytter hjem til
utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia etter å ha fått støtte etter den
såkalte kvoteordningen i Norge.

Lånekassen vil med denne oversikten vise at utdanningsstøtte som skal gå til livsopphold i
undervisningsåret tildeles på ulike måter, og at det forekommer til dels store endringer av
støttemottakerens forpliktelser overfor Lånekassen både underveis i utdanningen og senere. For
nærmere informasjon om ordningene og regelverket, se www.lanekassen.no.

Med hilsen

Mae Mevold `-llen Smogeli
avde ingsdirektør underdirektør


