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Høringsinnspill fra ANSA: Høring av forskrift om forrentning og 
tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 
 
ANSA - Foreningen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til 
denne høringen.  
 
I høringsforslaget legger departementet en del endringer av regelteknisk karakter, samt innholdsmessige 
endringer av to punkter, økt rentemargin ( § 2-1) og endring av vilkåret om uføregrad for rett til ettergivelse 
av utdanningsgjeld (§ 15-1). 
 
ANSA har ingen kommentarer til endringene av regelteknisk karakter. 
 
ANSA mener departementets forslag om endringer i § 15-1 for å speile det med folketrygdloven slik den vil 
være fra og med 1.1.2015 er fornuftige, og vi stiller oss bak disse. 
 
ANSA er derimot kritisk til endringen foreslått i § 2-1 om økt rentepåslag, da den vil medføre økt 
tilbakebetalingsbelastning for studentene. Utenlandsstudentene vil bli ekstra hardt rammet da de allerede 
har i gjennomsnitt høyere studielån enn innenlandsstudentene og den økte rentebelastningen kommer da på 
toppen av dette. 
 
I departementets høringsutkast kan vi ikke se at det er ført et eneste argument for økningen, og vi kan 
således ikke se hvordan forslaget kan ha andre positive effekter enn å tilføre Lånekassen økte midler. Skulle 
det være behov for dette mener vi det i så fall bør stadfestes og bevilges på regulær måte over 
statsbudsjettet, og ikke gjennom en økt byrde på allerede gjeldtyngede studenter. Med mindre 
departementet kan komme tilbake med en god begrunnelse for økningen i rentepåslaget kan vi med andre 
ord ikke se noe annet enn negative effekter av dette, og vi ber derfor departementet trekke forslaget. 

 
Med vennlig hilsen, 
 
Madeleine Mowinckel 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen 
Rådgiver, ANSA 
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