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Endring i forskrifter om utdanningsstøtte og tilbakebetaling av utdanningslån 

 

Utdanningsetaten viser til høringsbrev og høringsnotat som omhandler følgende 

forskriftsendringer: 

 

 Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 

og tap av rettigheter for 2015  

 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 

undervisningsåret 2015-2016  

 Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven  

 

 

Utdanningsetaten er delegert fullmakt til å avgi uttalelse på kommunens vegne.  

 

 

Forslag og kommentarer 

 

 Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 

tap av rettigheter for 2015  

 

Utdanningsetaten støtter de endringene som foreslås i høringsnotatet hva gjelder krav til 

dokumentasjon for rentefritak (§ 12-6), rett til ettergivelse ved varig uførhet (| 15-1), og  

presiseringer i § 23-1 Realfag og fremmedspråk av krav for ettergivelse av utdanningsgjeld. 

Presiseringen er i tråd med intensjonen departementet hadde da ettergivelsesordningen ble 

innført. Intensjonen er å bruke utdanningsstøttesystemet som et virkemiddel for å styrke 

rekrutteringen av lærere med kompetanse på mastergradsnivå innenfor de realfagene som det 

undervises i på studiespesialiserende i utdanningsprogram i videregående opplæring. 

 

 

 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 

2015-2016  
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Til § 20-1 

UDE støtter forslaget om å avvikle dagens behovsprøvde låneordning og innføre en ikke-

behovsprøvd låneordning for elever i videregående skole som er 18 år og eldre og som ikke bor 

sammen med foreldrene. Beløpet er foreslått på inntil kr 3.000 per mnd. 

 

 Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven  

 

Forslaget gjelder endring i to lovbestemmelser; § 7 Behovsprøving og " 23 Innhenting av 

opplysninger fra andre. Utdanningsetaten støtter forslag til endring i § 7 ved at en forsørgers 

samboer skal likestilles med en forsørgers ektefelle når det gjelder adgangen til å behovsprøve 

utdanningsstøtten og i § 23 om en mindre utvidelse av lovhjemmelen for Lånekassens adgang 

til å innhente personopplysninger. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Astrid Søgnen Margaret Westgaard 

direktør avdelingsdirektør 
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