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Norsk studentorganisasjon (NSO) er en paraplyorganisasjon for studentdemokratiene ved
høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organisasjonen representerer om lag 200 000
studenter og jobber for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår.
Vi takker Kunnskapdepartementet for muligheten til å uttale oss i sakens anledning, og under
følger vårt høringssvar:
Rett til rentefritak ved fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt
NSO ser at det er et behov for å presisere at denne rentefritaksregelen ikke gjelder for
studenter i frivillig arbeid. NSO ønsker likevel å påpeke hvor viktig frivillig arbeid er for
samfunnets og demokratiets utvikling, og ønsker å kommentere på at en utvidelse av antall år
studenter i tillitsverv kan få rentefritak burde utvides fra ett år til den totale tiden i tillitsverv.
Ettergivelse ved lang tids arbeidsuførhet
NSO ønsker å problematisere forslaget om at perioder med studier skal gjør at lånetakeren
ikke får godkjent opptjeningstiden for arbeidsuførhet, i det vi mener at en hver skal oppfordres
til å yte etter evne. I de tilfeller hvor den uføre ønsker å gå tilbake til studier eller arbeid, hvor
det senere viser seg at lånetakeren ikke har kapasitet til dette, så burde dette ikke har en
negativ konsekvens for lånetakeren. En slik ordning vil gjøre det mer risikabelt å forsøke å
komme seg tilbake i arbeid, og man vil risikere at lånetakere som kanskje kunne studert eller
arbeidet delvis, ikke vil gjøre dette av redsel for rettighetstap. Hvis dette skal innføres foreslår
NSO som et minimum at kravet om sammenhengende opptjeningstid fjernes.
Justering av startdato for beregning av opptjeningstid for Finnmarksavskrivning
NSO er positiv til endringen som gjøres i startdato, og for at departementet forholder seg til
den reelle startdatoen for arbeid.
Andre kommentarer
Som et generelt tillegg vil NSO også kommentere at vi det er svært uheldig at det er et
rentepåslag på én prosent, hvor Lånekassens brukere betaler for kostnader som burde
dekkes av Kunnskapsdepartementet.
Utenom dette stiller NSO seg bak forslagene til forenkling og presisering av regelverk som
har blitt gjort.
Vennlig hilsen
Jorid Martinsen
Velferds- og likestillingsansvarlig
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