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Høringssvar fra Universitetet i Oslo vedrørende forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling

av utdanningslån og tap av rettar  2017

Vi viser til høringsbrev av 12. oktober 2016 vedrørende forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling

av utdanningslån og tap av rettar 2017. Høringen har vært videreformidlet til Studentparlamentet ved

Universitetet i Oslo, og de vil eventuelt komme med en høringsuttalelse direkte til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Oslo er positive til at Kunnskapsdepartementet foreslår en utvidelse av retten til

betalingsutsetting, og ser at dette vil kunne få positive ringvirkninger for videreutdanningsstudenter og andre
som av ulike grunner ønsker å satse på et nytt utdanningsløp.

Kunnskapsdepartementet foreslår i  §  2-2 en økning i den årlige effektive renta som innebærer en økning på
0,35 prosentenheter i forhold til dagens regelverk. En slik økning vil føre til at betalingsbyrden øker for våre
tidligere studenter, på sikt for våre nåværende studenter, samt for de av våre nåværende studenter som har

begynt å betale tilbake på sitt utdanningslån eller som har lån med betalingsutsettelse. UiO kan ikke støtte en

forskriftsendring som medfører økt betalingsbyrde, og vi savner i denne sammenheng en redegjørelse i

Kunnskapsdepartementet høringsbrev om hvorfor denne endringen er foreslått.

Studentenes økonomiske levevilkår under studiene og i tilbakebetalingsfasen er viktige rammebetingelser for
våre studenter. UiO er prinsipielt opptatt av å beholde Lånekassa som et utjevnende tiltak slik at studentene

ikke er avhengig av økonomisk støtte fra foresatte for å kunne studere. Det er derfor viktig at regelverket er
tydelig, forutsigbart og lett tilgjengelig for brukerne.  Å  øke tilbakebetalingsbyrden er slik vi ser det ikke
riktig vei å gå.
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