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Innledning 
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for invitasjonen til å svare 

på høring om forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter for 2015. 

 
I høringsuttalelsen ønsker NSO å fokusere på endringen av § 22-1 Beregning av renter. 

 

Endring av § 22-1 Beregning av renter 

Departementet foreslår å øke rentepåslaget på lån i Lånekassen med 0,25 prosentpoeng til 

totalt 1,25 %. 

 

NSO støtter ikke forslaget. 

 

Bakgrunnen for å ha et administrativt rentepåslag på lån i Lånekassen var å dekke de 

utgifter staten har til forvaltning av ordningen. Vi ser i dag at renteinntektene er så høye at 

de langt overstiger ordningen, når inntektene på rentepåslaget i 2013 var på drøye 1,3 

milliarder kroner, mens utgiftene til drift av Lånekassen (inkludert utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold) ligger på rund 440 millioner kroner
1
, og det synes åpenbart for oss at 

ordningen langt overgår den opprinnelige begrunnelsen. 

 

NSO kan ikke se at det foreligger noen begrunnelse for den foreslåtte økningen i 

rentepåslaget, og stiller oss spørrende til nødvendigheten av det. 

 

Vi viser til følgende beregninger fra Lånekassen for økt tilbakebetalingsbyrde for studenter 

med gjennomsnittlig gjeld etter fullført grad: 

a) Nyutdannet med mastergrad 
Gjennomsnittsgjelden er om lag 320 000 kroner. For hele nedbetalingstiden  vil en 
tilbakebetaler med denne gjelden få en økt utgift på 8 845 kroner , og 822 kroner 
første året. 

b) Nyutdannet med bachelorgrad .  
Gjennomsnittsgjelden er 245 000 kroner. For hele nedbetalingstiden vil utgiftene øke 
med  6 727 kroner, og 577 kroner første året. 

 

Vi mener det er urimelig at det foreslås en økning av rentepåslaget. Lånekassens 
studielånsordning skal være en universell og sosial ordning, og studenter som tar opp 
studielån i Lånekassen skal senere ut i arbeidslivet for å bidra til verdiskaping og nye 
løsninger. 
 
NSO opplever at det økte rentepåslaget er en måte å sørge for at en større andel av 
stipendet tilbakebetales. Endringen fra 1 prosent til 1,25 prosent gjør at den minimale 
økningen i stipendet i årets statsbudsjett er en fiktiv økning, i og med at hele økningen 
spises opp av rentepåslaget når studielånet tilbakebetales. 
 
 
NSO krever at rentepåslaget på lån hos Lånekassen fjernes. 

                                              
1
 Kilder: Lånekassen og Statsrekneskapen 2013 
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