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HØRING - FORSKRIFT OM FORRENTNING OG T1LBAKEBETALING OG
TAP AV RETTIGHETER 2012

Vi viser til brev av 19.10.2011 fra Kunnskapsdepartementet, hvor foreslåtte endringer i
tilbakebetalingsforskriften for 2012 sendes på høring.

Lånekassen har følgende kommentarer til forslagene:

Kapittel 2 Rentevilkår

Til § 2-3 Oppheving av rentebinding

Departementet foreslår å klargjøre vilkårene for overgang fra fast til flytende rente i forbindelse
med avbrudd av fastrenteavtaler. Etter gjeldende forskrift avhenger tidspunktet for overgang fra
fast til flytende av om avbruddet skyldes en oppsigelse av avtalen fra kundens side, eller fornyet
støtte. Utgangspunktet er at virkningstidspunktet for overgang fra fast til flytende er den første
dagen i den måneden avbruddet ble søkt. Når fastrenteavtalen blir avbrutt som følge av ny
støtte, skal overgangen skje fra den første dagen i den måneden første utbetaling finner sted.

I tillegg endres årstallet i fjerde ledd, fra 2011 til 2012.

Lånekassen støtter forslagene, men finner grunn til på nytt å knytte kommentarer til
formuleringen av selve forskriftteksten. Kommentarene knytter seg til bestemmelsene i §§ 2-1
og 2-3.

Lånekassen er ikke uenig i at detaljert informasjon om renteberegningen bør være lett
tilgjengelig. Ved formuleringen av selve forskriftsteksten må det likevel tas hensyn til at kundene
skal kunne orientere seg om reglene, uten nødvendigvis å ha inngående kjennskap til detaljer i
ordningen. Både språket og innholdet bør tilpasses dette. For å unngå unødvendig kompliserte
og for de fleste, utilgjengelige tekster, bør formelen for utregning av nominelle renter og deler av
den foreslåtte teksten tas ut av forskriften. Sett i sammenheng med øvrige forskriftstekster,
innebærer forslaget en detaljering som går vesentlig lenger enn andre bestemmelser.
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Kapittel 15 Ettergivelse

Til § 15-2 Ettergivelse ved lang tids arbeidsuførhet

Departementet foreslår å presisere vilkåret for ettergivelse ved lang tids arbeidsuførhet.
Ettergivelse skal bare gis dersom låntaker har vært sammenhengende arbeidsufør i de siste
seks årene, og fortsatt er det på søknadstidspunktet.

Lånekassen støtter forslaget.

Kapittel 23 Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2012 for låntakere som har fullført visse
lærerutdanninger

Til § 23-1 Realfag og fremmedspråk

Det foreslås å presisere at ettergivelse kun gis i tilfeller hvor selve spesialiseringen er i realfag
eller fremmedspråk, og ikke hvis dette er en øvrig del av masterprogrammet.

Lånekassen er enig i forslaget til presisering.

Vi tar forbehold om styrets godkjenning i styremøtet 8.12.11.

Ven lig hilsen

()1077r-t 
Liv Simonsen Berit Hartviksen
fagdirektør underdirektør
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