
 

 

Lånekassen 
www.lanekassen.no 

Postadresse: Postboks 36 Kalbakken, 0901 Oslo Kundetelefon: 22 70 03 00 Sentralbord: 22 72 67 00 Org. nr. NO 960 885 406 

 

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling og tap av rettigheter 

2016 

Vi viser til brev av 07.10.2015 fra Kunnskapsdepartementet, hvor foreslåtte endringer i 

tilbakebetalingsforskriften for 2016 sendes på høring.  

Lånekassen støtter de foreslåtte endringene i §§ 12-1 og 15-1. Endringsforslagene er av 

regelteknisk karakter og har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Vi tar til etterretning at departementet ikke har fulgt opp forslag til endringer som ble fremmet av 

Lånekassen for 2016. Lånekassen fastholder behovet for endringene. Dette gjelder følgende 

bestemmelser.   

 

Til §§ 12-3, 15-2 og 15-5 
Lånekassen har foreslått å fjerne bestemmelsene i §§ 12-3, 15-2 og 15-5. Bestemmelsen i  
§ 12-3 er i mange tilfeller vanskelig å håndtere, særlig dersom kunden oppgir å være 
selvstendig næringsdrivende. Når det gjelder bestemmelsene i §§ 15-2 og 15-5, så er dette 
ordninger som svært få benytter. Kunder som har økonomiske problemer kan på en enklere 
måte få ettergitt hele eller deler av gjelden gjennom bestemmelsene i kapittel 8 og/eller 9. 
 

Til § 1-1 Rentefritak så lenge kunden mottar støtte til utdanning 
Vi har også foreslått endringer i § 1-1. Lånekassen mener kundens utdanningskombinasjon ikke 
bør være bestemmende for om det skal løpe renter eller ikke, så lenge kunden er i en løpende 
utdanning. 
 
Til § 4-3 Aldersgrense for nedbetaling av gjeld 
En utvidelse av aldersgrensen for tilbakebetaling fra 65 til 67 år vil gjøre det enklere å 
tilbakebetale lånet for låntakere som er over 60 år når de avslutter utdanningen. En slik 
utvidelse vil også støtte opp om ønsket om livslang læring.  
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Til kapittel 6 Gebyrer 
Vi viser til tidligere forslag om å samordne størrelsen på gebyrene med satsene for gebyr som 
følger av inkassoloven. Størrelsen på gjeldende gebyrer avviker fra reglene for andre kreditorer.  
 
En løsning med svært høye gebyrsatser i kombinasjon med forsinkelsesrenter, er svært uheldig 
for kunder som har vansker med å betale til rett tid. 
 

Vennlig hilsen 

Liv Simonsen   Berit Hartviksen 
fagdirektør   underdirektør 
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