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Høringsuttalelse - forslag til endringer i tilbakebetalingsforskriften 2010

Vi viser til brev av 19.10.09 fra Kunnskapsdepartementet, hvor foreslåtte endringer for 2010 i
tilbakebetalingsforskriften sendes på høring.

Styret behandlet høringsbrevet på sitt møte 13.11.09 og har følgende kommentarer til
høringsutkastet:

Til § 1-1 Forrentning av utdanningslånet
Departementet foreslår å klargjøre behandlingspraksis for renteberegning ved omgjøring etter
likningskontroll, ved å presisere at stipend som er gjort om til lån som følge av behovsprøving
rentebelastes fra den måneden beløpet legges til låntakerens konto. Lånekassen støtter forslaget.

Til §§ 2-1, 2-2, 2-3 og 2-4
Bestemmelsen i § 2-1 inneholder generelle bestemmelser om beregning av renter, både flytende og
fast. Ulike påslag er regulert i fj erde ledd. Bestemmelsen om rentersrente foreslås beholdt som i
dag i egen bestemmelse, § 2-5.

Bestemmelsen i § 2-2 inneholder regler om fastrente; når søknad må være mottatt og hva innholdet
i avtalen er. Begrepene over- og underkurs er endret til rentetap/rentegevinst som er begrepene som
er benyttet i forskrift til finansavtaleloven.

Bestemmelsen i § 2-3 regulerer hvilke tilfeller som fører til oppheving av avtalen. I § 2-3 første
ledd, siste punktum, vises det til § 2-4 bokstav g. I forslaget til ny § 2-4 er bokstav g uteglemt.

I forslaget til ny § 2-2 står det at søknad om å binde renten må være kornmet inn til Lånekassen
senest tolv dager etter endt observasjonsperiode. Konkret vil dette si at søknad om å binde
fastrenten må være kommet inn senest den 12. i måneden etter utløpet av observasjonsperioden.
Lånekassen vil beskrive detaljene rundt observasjonsperioder og datoer i merknader til
bestemmelsen.

Bestemmelsene i kapittel 25, § 25-1 inneholder bestemmelser om beregninger av renter på krav
som er overført permanent til Statens innkrevningssentral. Disse må endres i tråd med
bestemmelsene i kapittel 2.
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Studentenes landsforbund, Norsk studentunion, Elevorganisasjonen og ANSA ser det som
beklagelig at renta i Lånekassen er så høy. Organisasjonene mener derfor at rentepåslaget i første
omgang må halveres, og på sikt fjernes.

Til § 13-1 Rentefritak gis på etterskudd
Departementet foreslår å presisere hva som menes med "måned". Med "måned" menes en periode
på 30 dager. Lånekassen støtter forslaget.

Til § 19-3 Definisjon av "yrkesaktiv"
Det foreslås å presisere at den perioden en låntaker er sykmeldt regnes med i
opptjeningsperioden som yrkesaktiv i Finnmark og utvalgte kommuner i andre
fylker. Forslaget er i tråd med gjeldende praksis og Lånekassen støtter
forslaget.

Til § 23-1, § 23-2 og 23-3
Bestemmelsene regulerer hvilke grupper som kan få ettergitt deler av
utdanningslånet etter gjennomført utdanning. Av § 23-3 fremgår det at
ettergivelse ikke kan gis for samme utdanning etter både § 23-1 og § 23-2.
Lånekassen støtter forslagene.

Med hilsen
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