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Svarbrev på høring av forslag til endringer i forskrift om forrentning og 

tilbakebetaling av utdanningslån 2014 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 14. oktober 2013 med forslag til endringer i Forskrift om 

forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2014. 

Forslaget til endringer har vært på høring til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 

Studentparlamentet.  

Universitetet i Oslo (UiO) har en tilbakemelding til § 23-1 med overskriften Realfag og fremmedspråk, 3. 
strekpunkt, som omfatter ordningen med ettergivelse av deler av lånebeløpet for fullføring av visse 
lærerutdanninger innen matematisk-naturvitenskapelige fag. 
 
I endringsforslaget ønsker KD å avgrense hvilke fag som omfattes av definisjonen matematisk-
naturvitenskapelige fag fordi dette vil bidra til å klargjøre hvilke utdanninger som bør omfattes av 
ordningen med ettergivelse av deler av lånebeløpet.  
 
Intensjonene for ettergivelse av inntil 50 000 kroner for å ha fullført visse lærerutdanninger har vært å øke 
rekruttering av lærere/lektorer innen utvalgte fagområder. Ett av disse fagområdene er realfag. Vi  
oppfatter den foreslåtte presiseringen som en administrativ innsnevring som går i mot den opprinnelige 
intensjonen bak bestemmelsen. 
 
UiO vil påpeke at det innen matematisk-naturvitenskapelige fag er vanskelig å estimere behovet for 
lærerkrefter innen de ulike fagområdene fordi utviklingen og bruken av disse fagene i forskning og 
arbeidsliv utvikler seg meget raskt. Fagområder som pr i dag ikke er undervisningsfag i skolen kan innen 
kort tid være støttefag eller fordypningsfag. 
 
Den foreslåtte presiseringen gir ikke et fullstendig bilde av hvilke realfaglige masterstudier som i dag kan 
kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.  En opplisting av matematisk-naturvitenskapelige 
fag i forskriftens § 23-1 vil ikke kunne bli uttømmende, fordi det skjer raske endringer innen de ulike 
fagområdene. En opplisting vil derfor bli relativt raskt utdatert, og således til liten hjelp for Lånekassens 
forvaltning av ordningen. 
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UiO foreslår derfor at den generelle formuleringen matematisk-naturvitenskapelige fag beholdes, slik det 
står i forskriftens § 23-1 pr i dag.    
 

Med hilsen 

 

 

Monica Bakken 

studiedirektør 

Kristin Fossum Stene 

seksjonssjef 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Arild Ekker 

+4722856282, arild.ekker@admin.uio.no 

 


