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Høringssvar -  forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån 
og tap av rettigheter 2010

Studentenes landsforbund(StL) takker for muligheten til å bli hørt og ønsker med 
dette å gi våre kommentarer til forskrift om forrenting og tibakebetaling av 
utdanningslån og tap av rettigheter.

StL mener de foreslåtte endringene i stor grad er klargjørende og gjøres til et beste 
for studentene. Ett av unntakene er nytt forslag til 
§ 23-1 og 23-2 der departementet ønsker å utvide ordningen til også å gjelde samisk 
lærerutdanning. StL er prinsipielt uenig i denne måten å arbeide med rekruttering.

StL mener at rekrutteringsproblematikken til lærerutdanningene og læreryrket er mer 
omfattende enn bare realfag, fremmedspråk og samisk. StL har i flere år arbeidet for 
å få en bedre veiledningstjeneste i videregående opplæring. Vi mener en styrking av 
denne, en mer helhetlig rekrutteringsstrategi rettet mot utdanningssøkende, i tillegg 
til et arbeid for å heve lærerutdanningenes og læreryrkets status vil være bedre og 
mer målrettede tiltak enn avskrivning av studielån slik det nå foreligger.

Slik ordningen rundt ettergivelse av studielånet er beskrevet i forskriften, skal 
lånetakeren
kun fullføre visse lærerutdanninger for å få skrevet av opp til 50 000 av studielånet. 
StL mener at dersom man skal ta i bruk en slik avskrivningsordning må den knyttes 
strengere opp til målet. Målet er, slik StL forstår det, å rekruttere flere til å ta 
lærerutdanning og jobbe som lærere. Derfor mener StL at avskrivningsordningen må 
være knyttet til yrkesutøvelse og ikke utdanning. StL ønsker en avskrivningsordning 
som er et insentiv for yrkesutøvelse fremfor kun utdanning. StL mener den totale 
summen skal deles opp over et bestemt antall år, slik at de som benytter seg av 
denne ordningen forplikter seg til å arbeide som lærere i ett gitt antall år for å få 
avskrevet hele den fastsatte summen på 50 000.

Selv om høringen for det meste tar for seg endringer uten budsjettmessige 
konsekvenser ønsker StL å bringe frem ett moment knyttet til budsjettet, som ikke er 
foreslått endret og dermed ikke en del av høringen; § 2.1. Beregning av renter (i nytt 
forslag til forskrift).

”For både flytende og fast rente kommer i tillegg ett prosentpoeng p.a. til 
delvis dekning av administrasjonskostnader og tap.  Det blir regnet ett 
prosentpoeng høyere rente enn ordinært av hele lånet fra den…”. 

StL mener det er galt at studenter skal bære risikoen på vegne av andre som ikke 
betaler for seg, og det er galt at tilbakebetalerne skal bære administrasjonskostnader 
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til en statlig etat. StL mener derfor at rentepåslaget på ett prosentpoeng i første 
omgang må halveres, og på sikt fjernes. 

Med vennlig hilsen
Studentenes Landsforbund


