
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Deres ref Vår ref

200903351 200903026-/IDA

Svar på høring NOU 2009:11 Kredittavtaler

Dato

25.08.2009

Vi viser til brev fra Justis- og politidepartementet 26. mai 2009 med høring av
kredittkjøpslovutvalgets utredning NOU 2009:11 Kredittavtaler.

Kunnskapsdepartementet har enkelte kommentarer til utvalgets forslag til endringer i
tilknytning til finansavtaleloven. Vi legger til grunn at forslagene til endringer er mulige
å gjennomføre for Lånekassen, med unntak av forslaget knyttet til finansavtalelovens
§ 61 om førtidig betaling.

Finansavtaleloven § 61 regulerer det økonomiske oppgjøret mellom låntaker og
långiver ved førtidig innbetaling av fastrentelån. Første vilkår er at over- og underkurs
skal være regulert i avtalen. Det andre vilkåret er at låntaker er gjort kjent med at det
kan komme kostnader på ved å betale for tidlig før avtalen inngås. Dette er ikke
problematisk for Lånekassen. Tredje vilkår er nytt, og medfører at "kredittbeløpet" må
overstige kr 50 000 for at långiver kan beregne over- og underkurs.

I utredningen viser utvalget til at man med "kredittbeløp" mener den avtalte kreditt,
ikke det beløpet som betales tilbake. Dette kriteriet er ikke enkelt å anvende for
utdanningslån som på grunn av de ulike ordningene, blant annet
konverteringsordningen og likningskontrollen, ofte vil endre størrelse underveis i
tilbakebetalingsløpet.

Utvalget har foreslått den nevnte bestemmelsen fordi det anser det som ønskelig at det
vi til vanlig kaller "forbruksgjeld", i alminnelighet ikke skal komme inn under reglene
for beregning av over- og underkurs. Slik Kunnskapsdepartementet vurderer
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utdanningslån, faller ikke disse naturlig inn under utvalgets begrunnelse for unntak.

En implementering av denne bestemmelsen forutsetter systemtilpasninger og
endringer i Lånekassens datasystem. Dette er ikke å anbefale nå på grunn av det
pågående moderniseringsarbeidet i Lånekassen. Forslaget kan føre til økonomiske og
administrative kostnader.

Kunnskapsdepartementet ber derfor om at det gjøres unntak for Lånekassen i forskrift
av 30. juni 2000 nr. 653 også for bestemmelsen i finansavtaleloven § 61.
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