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Høringssvar fra ANSA – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av 
utdanningslån og tap av rettigheter 2011 
 
Først vil vi takke for muligheten til å komme med innspill til denne høringen. 
 
ANSA har følgende innspill til endringsforslagene i §§ 2-5 og 25-2. 
 
§ 2-5 
Det foreslås å sette ikke-betalte renter rentebærende fire ganger i året, mot dagens to. Ved å doble 
antallet ganger rentegjeld settes rentebærende i løpet av et år, vil man doble den årlige 
rentesrenten. En dobling av rentesrenten vil berøre de studielåntakere som av ulike grunner er blitt 
innvilget betalingsutsettelse, de som automatisk har fått betalingspause etter avsluttet studium, og 
de som allerede sliter med å betjene lånegjeld og påløpte lånerenter. En dobling av den årlige 
rentesrenten vil bidra til at flere vil misligholde lån, snarere enn å være i stand til å betjene de. 
 
ANSA mener at det å sette ikke-betalte renter rentebærende fire ganger i året, er en bevegelse mot 
praksisen kommersielle banker har overfor sine kunder. Det er et viktig prinsipp at Lånekassens 
tilbakebetalingsordning skiller seg fra kommersielle bankers tilbakebetalingsordninger. 
Lånekassens studielånsordning er et gode den norske staten tilbyr sine borgere, og er en del av 
Statens investering i en utdannet befolkning. ANSA mener at et studielån må ha andre og 
gunstigere vilkår enn det som er tilfellet for eksempelvis et forbrukslån i en kommersiell bank. 
 
ANSA anbefaler at gjeldende paragraf 2-5 i tilbakebetalingsforskriften for 2010 blir stående. 
 
 
§ 25-2 
I tilfeller der misligholdt utdanningsgjeld blir overført fra Statens lånekasse for utdanning til Statens 
innkrevingssentral, må tilbakebetalingsvilkårene forbli de samme. Jf. innspill til paragraf 2-5. 
 
ANSA anbefaler at gjeldende paragraf 25-2 i tilbakebetalingsforskriften for 2010 blir stående. 
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