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Høringsuttalelse – forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdan-

ningslån og tap av rettigheter 2011 
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å bli hørt og komme med innspill 

til forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 

2011.  

Overordnet 
NSO er enige i at detaljert informasjon om renteberegningen bør være lett tilgjengelig, men 

ved formulering av selve forskriftsteksten må det likevel tas hensyn til at kundene skal  

kunne orientere seg om reglene, uten nødvendigvis å ha inngående kjennskal til detaljer i 

ordningen. Både språket og innholdet må tilpasses dette.  

§ 2-5 Rentesrente  
NSO støtter ikke forslaget om å sette ikke-betalte senter rentebærende fire ganger i året, 

mot dagens to. Det synes ikke å være noen konkret begrunnelse bak dette forslaget, utover 

at det er normal praksis i vanlige banker.  NSO mener at studielånet ikke skal virke  

avskrekkende, og det må derfor inneholde gode betingelser knyttet til lånet og  

tilbakebetalingsfasen. Som høringen også påpeker vil blant annet låntakere som får  

innvilget mange betalingsutsettelser på rad, bli mest berørt av forslaget. NSO ser det her 

som viktig å påpeke at det er denne gruppen som trolig er i en vanskeligst økonomisk  

situasjon, og forverring av denne situasjonen rammer hovedsakelig de som trenger det 

minst.  

§ 2-1 Beregning av renter 
NSO er negative til rentepåslaget som er omtalt i denne paragrafen. Det er urimelig at alle 

tilbakebetalere skal ta byrden for at noen låntakere ikke overholder sine forpliktelser overfor 

Lånekassen. NSO mener det skal være en offentlig oppgave å dekke kostnadene av  

misligholdte studielån, da det at studenten tar utdanning er et samfunnspolitisk mål i seg 

selv. Påslaget må derfor fjernes.  

§ 2-3 Oppheving av rentebinding 
NSO støtter ikke forslaget om å innføre beregning av rentetap- eller rentegevinst også i  

tilfeller hvor avtale om rentebinding blir opphevet fordi låntakeren begynner i fulltids- eller 

deltidsutdanningen med støtte fra Lånekassen.  

Forslaget innebærer at avbrudd av fastrenteavtale som følge av ny utdanning gir samme 

resultat med hensyn til beregninger av rentegevinst eller rentetap som om lånet innfris i sin 

helhet. I perioder hvor den avralte faste renten er høyere enn nytt rentetilbud, vil forslaget 

kunne innebære store konsekvenser i form av høyere gjeld for den enkelte låntaker. Dette 

forslaget mener NSO går mot selve formålet med Lånekassen.  
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Øvrige kommentarer 

NSO mener at:  

 

 Studentene skal selv kunne bestemme om renten skal være fast eller flytende, og 
renten skal ikke løpe mens studenten er under utdanning.  

 

 Det skal være 12 måneders betalingsutsettelse etter endt utdanning og Lånekassen 
skal gi rentefritak mot behovsprøving.  
 

 Nedbetaling av studielånet skal være inntektsavhengig for personer med lav inntekt. 

For personer med inntekter som faller inn under Lånekassens grense for rentefritak, 

skal det være mulig å få redusert deler av lånet. Ordningen må gjøre at terminbelø-

pet blir lavere, og ikke bare at nedbetalingstiden blir kortere. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Karine Nymoen      Kari-Elisabeth V. Skogen 

Leder        Velferds- og likestillingsansvarlig 

 


