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Høring —forskrift om forrentning og tilbakebetaling og tap av rettigheter
2013

Vi viser til brev av 25.10.2012 fra Kunnskapsdepartementet, hvor foreslåtte

endringer i tilbakebetalingsforskriften for 2013 sendes på høring.

Forslag som Lånekassen ikke har kommentarer til

Lånekassen støtter forslagene til endringer av følgende forskrifter uten
nærmere kommentarer:

§ 12-3 Rett til rentefritak ved fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt

§ 15-2 Ettergivelse ved lang tids arbeidsuførhet

§ 20-1 Krav til sammenhengende opptjeningstid

§ 25-5 Ettergivelse ved manglende betalingsevne

Forslag som Lånekassen har kommentarer til

§ 2-3 Oppheving av rentebinding

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen, slik at når
fastrenteavtalen brytes av kunden, vil flytende rente gjelde fra den første i

etterfølgende måned. I dag får kunden flytende rente fra den første dagen i

søknadsmåneden.

Avbrudd av avtale om fast rente kan skyldes ulike forhold.
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Kunden søker om avbrudd
Kunder som ønsker å avslutte fastrenteavtalen i avtaleperioden, må søke om
dette senest tolv dager etter endt observasjonsperiode. Søkevinduet for
avbrudd er likt søkevinduet for kunder som ønsker å binde renten. Denne
kundegruppen vil derfor kunne simulere resultatet av avbrudd i avtaleperioden,
før de eventuelt velger å søke om dette.

Avbrudd på grunn av tildeling av ny støtte
Tildeling av ny støtte i avtaleperioden fører til at fastrenteavtalen blir brutt. I dag
regnes avtalen som oppsagt fra den første dagen i den måneden støtten
utbetales og overgangen fra fast til flytende rente skjer på samme tidspunkt, se
§ 2-3 siste ledd.

Lånekassen gjør oppmerksom på at forslaget til endring innebærer at
Lånekassen i perioder ikke vil kunne tilby en god simulering av resultatet ved
eventuelt avbrudd. Dette skyldes at vi ikke alltid vil være kjent med ny
fastrentesats på det tidspunktet kunden mottar ny støtte. Dersom en kunde
eksempelvis får utbetalt ny støtte 25. juli, vil vi ikke vite hvilken rentesats vi skal
legge til grunn i beregningen før 1. august. På den annen side vil heller ikke
gjeldende simulering alltid gi korrekt resultat, avhengig av når kunden velger å
benytte seg av muligheten til å simulere resultatet ved eventuell ny støtte.

Finansiering av systemutvikling

Den foreslåtte endringen av § 2-3 må utvikles i gjeldende IT-system i
Lånekassen (LIS) i 2012 og produksjonssettes i LIS fra og med 1.1.2013.

Utviklingen av endringene i avbrudd fastenteavtale ved overgang til utdanning
og endret virkningsdato ved beregning av over- og underkurs, må også utvikles
i nytt IT system (Modulis) i løpet av 2013 slik at funksjonaliteten er på plass på
det tidspunktet LIS tas ned.

Lånekassen har tidligere redegjort for kostnaden med denne utviklingen i
Modulis. Det vises til brev fra Lånekassen av 15.11.2011 med budsjettforslag
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for 2013 punkt 2.1 der endringen er beregnet til 5.2 millioner i systemutvikling.
Denne regelendringen er ny i forhold til hva som omfattes av LØFT-Modulis.

Prinsipielt forventer Lånekassen at pålagte regelverksendringer som har
administrative kostnader finansieres.

I denne saken har Lånekassen redegjort for behovet, men kan ikke se at
departementet har finansiert denne regelendringen.

Manglende finansiering i denne størrelsesorden vil få konsekvenser for driften
av Lånekassen.

Lånekassen vil ikke anbefale denne regelendringen uten at Lånekassen
samtidig får tildelt midler til finansiering av systemutviklingen i Modulis.

Vennlig hilsen
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administrerende direktør

Liv Simonsen
avdelingsdirektør Fagavdelingen
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