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HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FORRENTNING OG
TILBAKEBETALING AV UTDANNINGSLÅN OG TAP AV RETTIGHETER 2008

Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av
rettigheter
Kapittel 2 Rentevilkår
Til §§ 2-2
I St.meld. nr. 16 (2006-2007) ”…og ingen stod igjen” fremmet Kunnskapsdepartementet
forslag om å innføre tilbud om fastrente med 10 års bindingstid i Lånekassen og forslaget er
fremmet i St.prp. nr 1 (2006-2007). Ordningen foreslås innført fra 1. januar 2008. Forslaget
vil legge til rette for langsiktig forutsigbarhet for Lånekassens tilbakebetalere.
Gjeldende § 2-2 i 2007:
§ 2-2 Binding av renten
Låntakeren kan inngå avtale om å binde renten for en periode på tre eller fem år.
Renten blir da fastsatt etter renten på statsobligasjoner som har tre eller fem år igjen til
innløsning. I tillegg kommer én prosent p.a. til delvis dekning av administrasjonskostnader og
tap.
Renten blir fastsatt for hvert kvartal av Lånekassen. Mellom observasjons- og
virkningsperiode er det én måned. Renten blir belastet på etterskudd den siste datoen i hver
måned.
Det blir regnet én prosent høyere rente enn ordinært av hele lånet fra den datoen
gjelden er sagt opp som følge av mislighold.
Låntaker som har inngått avtale om å binde renten, skal betale i samsvar med avtalen.
Det er ikke anledning til å binde renten på kun en del av lånet.
Søknad om å binde renten må være kommet inn til Lånekassen senest den 10. i den
måneden rentetilbudet gjelder fra.
Ved ekstra innbetalinger eller innfrielse av gjelden i avtaleperioden, blir det regnet
renteerstatning etter en over- eller underkurs, som blir avregnet mot gjelden i Lånekassen.
Avtalen om rentebinding blir opphevet dersom låntakeren
1) begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend fra
Lånekassen, eller
2) innfrir gjelden i avtaleperioden. Se § 5-2.
Dersom det ikke er inngått ny avtale om å binde renten når avtaleperioden er ute, blir
lånet forrentet etter reglene i § 2-1.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 2-2 Binding av renten
Låntakeren kan inngå avtale om å binde renten for en periode på tre, fem eller ti år.
Renten blir da fastsatt etter renten på statsobligasjoner som har tre, fem eller ti år igjen
til innløsning. I tillegg kommer én prosent p.a. til delvis dekning av administrasjonskostnader
og tap.
Renten blir fastsatt for hvert kvartal av Lånekassen. Mellom observasjons- og
virkningsperiode er det én måned. Renten blir belastet på etterskudd den siste datoen i hver
måned.
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Det blir regnet én prosent høyere rente enn ordinært av hele lånet fra den datoen
gjelden er sagt opp som følge av mislighold.
Låntaker som har inngått avtale om å binde renten, skal betale i samsvar med avtalen.
Det er ikke anledning til å binde renten på kun en del av lånet.
Søknad om å binde renten må være kommet inn til Lånekassen senest den 10. i den
måneden rentetilbudet gjelder fra.
Ved ekstra innbetalinger eller innfrielse av gjelden i avtaleperioden, blir det regnet
renteerstatning etter en over- eller underkurs, som blir avregnet mot gjelden i Lånekassen.
Avtalen om rentebinding blir opphevet dersom låntakeren
1) begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend fra
Lånekassen, eller
2) innfrir gjelden i avtaleperioden. Se § 5-2.
Dersom det ikke er inngått ny avtale om å binde renten når avtaleperioden er ute, blir
lånet forrentet etter reglene i § 2-1.

Annen del. Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse
Det fremmes forslag om endring i regelverket for behovsprøving av rentefritak av sosiale og
økonomiske årsaker og ettergivelse ved varig uførhet. Omleggingen innebærer at
betalingslettelser skal behovsprøves mot låntakerens brutto årsinntekt (person- og
kapitalinntekt på skattelikningen). Etter dagens regler behovsprøves betalingslettelser mot
brutto månedsinntekt.
Tiltaket vil innebære en forenkling av dokumentasjonskravene overfor låntakerne,
administrativ forenkling for Lånekassen, styrket kontroll, og en omfordeling mot personer
som har lav inntekt over tid.
Omleggingen av behovsprøvingsreglene for rentefritak innebærer at enkelte låntakere vil
oppleve å miste tidligere rettigheter til rentefritak, idet inntekt før og etter en årsaksperiode i
et kalenderår vil påvirke retten til rentefritak. Tiltaket innebærer imidlertid også at flere
låntakere vil falle inn under ordningen for kortere perioder og gir således en mer
hensiktsmessig ordning enn i dag. Rentefritak innvilges etterskuddsvis også i dag, men det vil
med ny ordning kunne gå lengre tid før søknaden om rentefritak blir behandlet. Man risikerer
også forskjellig utfall av rentefritakssøknaden, avhengig av om man for eksempel er
arbeidsledig over ett eller to kalenderår. Regelverket kan også fremstå som noe mer
komplisert.
Omleggingen av regelverket vil i liten grad ha konsekvenser for personer som har rett til
ettergivelse, med unntak av at det vil kunne gå noe lenger tid før søknaden om ettergivelse
blir behandlet, i påvente av skattelikningen.
Kapittel 11 Rentefritak under utdanning
Til §§ 11-2, 11-3, 11-4, 12-1, 12-2, 12-3 og 12-4
I dag behovsprøves rentefritak ved sykdom, arbeidsledighet, fødsel, militærtjeneste m.m. mot
låntakerens brutto månedsinntekt. Unntak fra behovsprøving gjelder ved fulltidsutdanning.
Låntaker som dokumenterer at han i minst tre måneder sammenhengende ikke har hatt annen
inntekt enn økonomisk stønad etter § 5-1 i sosialtjenesteloven, innvilges også rentefritak uten
ytterligere økonomisk behovsprøving. Ved rentefritak på grunn av lav lønn ved fulltidsarbeid,

2

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2008

omsorgsarbeid og soning er rentefritaket behovsprøvd mot brutto månedsinntekt til ektefelle,
eventuelt partner eller samboer med felles barn, i tillegg til låntakerens egen inntekt.
Det foreslås at rentefritak behovsprøves mot brutto årsinntekt ved bruk av likningsdata, i
stedet for behovsprøving mot månedlig bruttoinntekt. Med brutto årsinntekt menes summen
av person- og kapitalinntekt, slik denne fremkommer i skattelikningen hvert enkelt år.
Årsakskriteriene, dvs. reglene om hvilke typer sosiale situasjoner som gir rett til behovsprøvd
rentefritak, videreføres uendret.
Det foreslås en gradert inntektstabell for behovsprøving mot årsinntekten, avhengig av hvor
mange måneder i løpet av kalenderåret en låntaker oppfyller vilkårene for årsak for
rentefritaket. I de tilfeller rentefritaket skal behovsprøves mot ektefelles inntekt, vil det i
tillegg være en egen inntektsgrense for samlet brutto årsinntekt for søker og ektefelle. Regelen
om økning av inntektsgrensen på grunn av barn under 16 år som låntakeren forsørger
videreføres, men endres fra et månedstillegg til et årstillegg. Tillegget gis til og med det året
barnet fyller 16 år.
Den graderte tabellen for årsinntekt innebærer at det er ulike inntektsgrenser avhengig av hvor
mange måneder låntakeren har rett på rentefritak. En låntaker som er arbeidsledig i tre
måneder kan ha en høyere årsinntekt enn en person som er arbeidsledig i seks måneder.
Ordningen innrettes slik at en kunde som fyller årsaksvilkåret i et visst antall måneder og har
årsinntekt under en viss grense, får rentefritak for hele eller deler av perioden som han fyller
årsaksvilkåret. Det vil fremgå av inntektstabellen hvor stor del av perioden hvor årsaksvilkåret
er oppfylt, kunden vil få rentefritak for. Alternativet innebærer at kunden ikke mister
rentefritaket totalt, dersom han har én krone for mye i inntekt i forhold til de foreslåtte
grensene. Jo høyere inntekten er, desto færre måneder med godkjent årsak vil det kunne gis
rentefritak for. Løsningen må derfor ta høyde for at inntekten kan sjekkes mot antall måneder
kunden kan ha rett til rentefritak.
Rentefritak på grunn av lav inntekt ved fulltidsarbeid og rentefritak på grunn av soning skiller
seg fra de øvrige årsakene ved at årsaken i seg selv stiller krav om lav inntekt, slik
bestemmelsene er formulert i dag. I tillegg må forholdet ha vart i minst 12 måneder
sammenhengende. Det er dessuten en lavere inntektsgrense per måned for disse to
årsaksforholdene enn for de øvrige årsaksforholdene (kr 10 655 per måned mot kr 14 980 per
måned). Departementet ser av disse årsaker behov for egen ordning for behovsprøving for
disse årsaksforholdene: Det foretas en behovsprøving mot brutto månedsinntekt tilsvarende
dagens inntektsgrense for de (tolv) månedene låntaker dokumenterer å ha vært i fulltidsarbeid
eller å ha sonet. Deretter foretas en behovsprøving mot årsinntekt for det enkelte kalenderår
etter samme tabell som for de øvrige årsaksforholdene. Denne løsningen forhindrer at
ordningen omfatter nye grupper i forhold til dagens løsning, og at mange låntakere faller ut av
gjeldende ordning. I tillegg vil løsningen sikre størst mulig likebehandling mellom de ulike
gruppene som søker rentefritak, ved at årsinntekten vurderes også for denne gruppen. Se
utkast til ny bestemmelse i § 12-3.

Kapittel 11 Rentefritak under utdanning
Gjeldende § 11-2 i 2007:
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§ 11-2 Vilkår for rett til rentefritak etter bestått deltidsutdanning
En låntaker som har bestått deltidsutdanning, og som dokumenterer å ha hatt rett
til støtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, første del, har rett til rentefritak
dersom låntakeren har en brutto månedsinntekt på kr 14 980 eller lavere. Grensen blir hevet
med kr 1 500 for hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger.
Låntakeren må søke om rentefritak innen foreldelsesfristen i § 13-2.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 11-2 Vilkår for rett til rentefritak etter bestått deltidsutdanning
En låntaker som har bestått deltidsutdanning, og som dokumenterer å ha hatt rett til
støtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, første del, har rett til rentefritak i hele
eller deler av perioden dersom låntakeren har en person- og kapitalinntekt innenfor grensene i
tabellen, se § 12-7. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som låntakeren
forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låntakeren må søke om rentefritak innen foreldelsesfristen i § 13-2.
Gjeldende § 11-3 i 2007:
§ 11-3 Rett til rentefritak på grunn av tillitsverv
En låntaker som har tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller
studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, får
rentefritak dersom tillitsvervet varer i minst tre måneder sammenhengende og brutto
månedsinntekt er kr 14 980 eller lavere. Grensen blir hevet med kr 1 500 for hvert barn under
16 år som låntakeren forsørger.
Rentefritak på grunn av tillitsverv kan gis i inntil tolv måneder.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 11-3 Rett til rentefritak på grunn av tillitsverv
En låntaker som har tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller
studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, har
rett til rentefritak i hele eller deler av perioden dersom tillitsvervet varer i minst tre måneder
sammenhengende, og låntakeren har en person- og kapitalinntekt innenfor grensene i tabellen,
se § 12-7. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som låntakeren forsørger, til
og med det året barnet fyller 16 år.
Rentefritak på grunn av tillitsverv kan gis i inntil tolv måneder.
Gjeldende § 11-4 1 2007:
§ 11-4 Rett til rentefritak ved permisjon eller ved deltakelse i Leonardo- eller
Sokratesprogram
En låntaker som har permisjon fra studiet og får studentstipend, eller en låntaker som
deltar i et Leonardo- eller Sokratesprogram i en periode som varer i minst tre måneder, får
rentefritak dersom brutto månedsinntekt er kr 14 980 eller lavere. Grensen blir hevet med kr
1 500 for hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 11-4 Rett til rentefritak ved permisjon eller ved deltakelse i EU’s program for livslang
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læring (LLP)
En låntaker som har permisjon fra studiet og får studentstipend, eller en låntaker som
deltar i ett av EU sine program for livslang læring (LLP) i en periode som varer i minst tre
måneder, har rett til rentefritak i hele eller deler av perioden dersom låntaker har en personog kapitalinntekt innenfor grensene i tabellen, se § 12-7. Inntektsgrensen blir hevet med kr
9 750 for hvert barn som låntakeren forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
Kapittel 12 Rentefritak av sosiale og økonomiske årsaker
Gjeldende § 12-1 i 2007:
§ 12-1 Rett til rentefritak av sosiale og økonomiske årsaker
En låntaker som oppfyller ett av kravene i bokstav a-d nedenfor og som samtidig har
en brutto månedsinntekt på kr 14 980 eller lavere, har rett til rentefritak. Inntektsgrensen blir
økt med kr 1 500 for hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger. Låntakeren må
dokumentere grunnlaget for søknaden om rentefritak.
a) Forhold knyttet til sykdom og arbeidsledighet
Låntaker som dokumenterer
1) sykdom,
2) medisinsk rehabilitering,
3) yrkesrettet attføring,
4) tidsbegrenset uførestønad eller
5) registrert arbeidsledighet.
Det er en forutsetning at forholdet varer i minst tre måneder sammenhengende.
b) Verneplikt eller elev ved militær skole
Låntaker som avtjener militær eller sivil verneplikt i Norge, låntaker som er elev ved
en militær skole og borgere fra EØS-land som avtjener verneplikt i hjemlandet.
Det er en forutsetning at forholdet varer i minst tre måneder sammenhengende.
c) Fødsel eller adopsjon
Låntaker som dokumenterer fødsel og omsorg etter fødsel. Den av foreldrene som
har omsorgen for barnet, får rentefritak i inntil tolv måneder fra fødselen. Ved adopsjon av
barn under ti år gis det rentefritak etter samme regler i inntil tolv måneder fra adopsjonsdato. I
perioder der foreldrene deler omsorgen, kan rentefritaket bli delt.
d) Omsorgsarbeid
Låntaker som har omsorgsarbeid som varer i minst tre måneder sammenhengende.
Som omsorgsarbeid regnes omsorg for barn under ti år eller omsorg for uføre,
funksjonshemmede eller eldre med stort pleiebehov i den nærmeste familien. Se likevel § 125.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-1 Rett til rentefritak av sosiale og økonomiske årsaker
En låntaker som oppfyller ett av kravene i bokstav a-d nedenfor og som samtidig har
en person- og kapitalinntekt innenfor grensene i tabellen i § 12-7, har rett til rentefritak i hele
eller deler av perioden. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som låntakeren
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forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år. Låntakeren må dokumentere grunnlaget for
søknaden om rentefritak, se § 12-6.
a) Forhold knyttet til sykdom og arbeidsledighet
Låntaker som dokumenterer
1) sykdom,
2) medisinsk rehabilitering,
3) yrkesrettet attføring,
4) tidsbegrenset uførestønad eller
5) registrert arbeidsledighet.
Det er en forutsetning at forholdet varer i minst tre måneder sammenhengende.
b) Verneplikt eller elev ved militær skole
Låntaker som avtjener militær eller sivil verneplikt i Norge, låntaker som er elev ved
en militær skole og borgere fra EØS-land som avtjener verneplikt i hjemlandet.
Det er en forutsetning at forholdet varer i minst tre måneder sammenhengende.
c) Fødsel eller adopsjon
Låntaker som dokumenterer fødsel og omsorg etter fødsel. Den av foreldrene som har
omsorgen for barnet, får rentefritak i inntil tolv måneder fra fødselen. Ved adopsjon av barn
under ti år gis det rentefritak etter samme regler i inntil tolv måneder fra adopsjonsdato. I
perioder der foreldrene deler omsorgen, kan rentefritaket bli delt.
d) Omsorgsarbeid
Låntaker som har omsorgsarbeid som varer i minst tre måneder sammenhengende.
Som omsorgsarbeid regnes omsorg for barn under ti år eller omsorg for uføre,
funksjonshemmede eller eldre med stort pleiebehov i den nærmeste familien. Se likevel § 125. Som barn under ti år regnes også barn som fyller ti år i løpet av 2008.
Gjeldende § 12-2 i 2007:
§ 12-2 Rett til rentefritak ved økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven
En låntaker som dokumenterer at han eller hun i minst tre måneder sammenhengende
ikke har hatt annen inntekt enn økonomisk stønad etter § 5-1 i sosialtjenesteloven har rett til
rentefritak. Rentefritak etter dette punktet kan gis for inntil tre år til sammen.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-2 Rett til rentefritak ved økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven
En låntaker som dokumenterer at han eller hun i minst tre måneder sammenhengende
ikke har hatt annen inntekt enn økonomisk stønad etter § 5-1 i sosialtjenesteloven har rett til
rentefritak i hele eller deler av perioden dersom person- og kapitalinntekt innenfor grensene i
tabellen, se § 12-7. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som låntakeren
forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
Rentefritak etter dette punktet kan gis for inntil tre år til sammen.
Gjeldende § 12-3 i 2007:
§ 12-3 Rett til rentefritak ved fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt
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En låntaker som dokumenterer å ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i en periode
på tolv måneder eller lenger, har rett til rentefritak når bruttoinntekten per måned er kr 10 655
eller lavere i gjennomsnitt i perioden. Beløpet heves med kr 1 500 for hvert barn under 16 år
som låntakeren forsørger. Se likevel § 12-5. Rentefritak etter dette punktet kan gis for inntil
tre år til sammen.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-3 Rett til rentefritak ved fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt
En låntaker som dokumenterer å ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i en periode
på tolv måneder eller lenger, har rett til rentefritak når gjennomsnittlig månedlig bruttoinntekt
er kr 10 655 eller lavere. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som
låntakeren forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år. I tillegg må person- og
kapitalinntekten ikke overstige grensene i tabellen, se § 12-7. Se likevel § 12-5.
Rentefritak etter dette punktet kan gis for inntil tre år til sammen.
Gjeldende § 12-4 i 2007:
§ 12-4 Rett til rentefritak ved soning og lav bruttoinntekt
En låntaker som dokumenterer å ha sonet i fengsel eller sikringsanstalt i tolv måneder
sammenhengende eller lenger, har rett til rentefritak når gjennomsnittlig bruttoinntekt per
måned er kr 10 655 eller lavere i den samme perioden. Beløpet heves med kr 1 500 for hvert
barn under 16 år som låntakeren forsørger. Se likevel § 12-5.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-4 Rett til rentefritak ved soning og lav bruttoinntekt
En låntaker som dokumenterer å ha sonet i fengsel eller sikringsanstalt i tolv måneder
sammenhengende eller lenger, har rett til rentefritak når gjennomsnittlig månedlig
bruttoinntekt er lavere enn kr 10 655. Inntektsgrensen blir hevet med kr 9 750 for hvert barn
som låntakeren forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år. I tillegg må person- og
kapitalinntekten ikke overstige grensene i tabellen, se § 12-7. Se likevel § 12-5.
Til § 12-5
For enkelte årsaker (omsorgsarbeid, fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt og soning og lav
bruttoinntekt) skal rentefritaket også behovsprøves mot inntekten til ektefelle, partner eller
samboer. I disse tilfellene foreslås det en egen samlet inntektsgrense for samlet person- og
kapitalinntekt for søker og ektefelle. Grensen for samlet familieinntekt er satt til kr 359 520,
som tilsvarer dagens månedsgrense multiplisert med tolv. Tillegget for barn under 16 år som
låntaker forsørger er beregnet som en dobling av tilleggene som fremgår i § 12-1 d, § 12-3 og
§ 12-4.
Gjeldende § 12-5 i 2007:
§ 12-5 Behovsprøving av rentefritak mot ektefelle, partner eller samboers inntekt
Rentefritak etter § 12-1 d, § 12-3 og § 12-4, behovsprøves mot inntekten til
låntakerens ektefelle, eller partner, eller samboer som låntakeren har felles barn med.
Rentefritak gis bare til den som selv har inntekt under grensen. Det er en forutsetning
at den samlede bruttoinntekten per måned er under kr 29 960. Grensen heves med kr 3 000 for
hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger.
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Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-5 Behovsprøving av rentefritak mot ektefelle, partner eller samboers inntekt
Rentefritak etter § 12-1 d, § 12-3 og § 12-4, behovsprøves mot inntekten til
låntakerens ektefelle, eller partner, eller samboer som låntakeren har felles barn med.
Rentefritak gis bare til den som selv har inntekt under grensen. Det er en forutsetning
at den samlede person- og kapitalinntekten per år er lavere enn kr 359 520. Grensen heves
med kr 19 500 for hvert barn som låntakeren forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
Til § 12-6
Årsak og inntekt må fortsatt dokumenteres ved søknad om rentefritak. Det foreslås å presisere
at dokumentasjon på person- og kapitalinntekt i Norge innhentes direkte fra skattedirektoratet.
Låntakere som er bosatt i utlandet og som ikke er skattepliktige til Norge, må selv fortsatt
sende inn dokumentasjon på inntekt. Dette gjelder også rentefritak ved fulltidsarbeid og lav
bruttoinntekt og ved soning og lav bruttoinntekt.
I forslaget til § 12-6 er det også foreslått å ta med definisjonen på person- og kapitalinntekt.
Gjeldende § 12-6 i 2007:
§ 12-6 Krav til dokumentasjon
Både årsak og inntekt skal dokumenteres for den perioden det blir søkt rentefritak for.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-6 Krav til dokumentasjon
Både årsak og inntekt skal dokumenteres for den perioden det blir søkt rentefritak for.
Lånekassen innhenter dokumentasjon på person- og kapitalinntekt i Norge direkte fra
skatteetaten. For rentefritak på grunn av fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt eller ved soning og
lav bruttoinntekt må låntaker selv sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt. I
tillegg innhenter Lånekassen dokumentasjon på person- og kapitalinntekt fra skatteetaten.
Med person- og kapitalinntekt menes summen av inntekter, slik den fremkommer i
skattelikningen for det enkelte likningsår.
Til § 12-7
Paragrafen er ny i 2008. Nederste grense for inntekt er satt lik dagens grense for månedlig
inntekt multiplisert med tolv. Øvrige inntektsgrenser er beregnet ut fra hensynet til at
omleggingen av behovsprøvingen skal være kostnadsnøytral.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 12-7 Tabell for inntektsgrenser ved rentefritak

Antall måneder Inntekt
med rett til
rentefritak
1
219 668
2
216 040
3
212 412
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

208 784
205 156
201 528
197 900
194 272
190 644
187 016
183 388
179 760

Kapittel 14 Betalingsutsettelse
Til § 14-3
Låntaker som oppfyller kravene til rentefritak, har rett til betalingsutsettelse for terminbeløp
som forfaller i den samme perioden. Omleggingen av den økonomiske behovsprøvingen
medfører at rentefritak ikke kan innvilges før likningen for det enkelte kalenderår er klar.
Siden rentefritak og ettergivelse av gjeld først blir innvilget når likningen er klar, vil en del
låntakere ha behov for å få utsatt betalingen i mellomtiden. Låntakere som har brukt opp
rettighetene til betalingsutsettelse uten rentefritak, bør derfor kunne få ytterligere utsettelse
dersom det kan sannsynliggjøres at rentefritak vil bli innvilget for samme periode. Dette
presiseres nå i forskriften og vil forklares nærmere i Lånekassen sin merknad til paragrafen.
Gjeldende § 14-3 i 2007:
§ 14-3 Rett til betalingsutsettelse for terminbeløpene ved rentefritak
En låntaker som oppfyller kravene til rentefritak, har rett til betalingsutsettelse for
terminbeløpene i den samme perioden, se likevel kapittel 4.
Forslag til ny forskriftstekst:
§ 14-3 Rett til betalingsutsettelse for terminbeløpene ved rentefritak
En låntaker som oppfyller kravene til rentefritak, har rett til betalingsutsettelse for
terminbeløpene i den samme perioden, se likevel kapittel 4. Hvis det er sannsynlig at
låntakeren vil få innvilget søknad om rentefritak, kan det gis betalingsutsettelse selv om
likningen for den aktuelle perioden ikke foreligger.
Kapittel 15 Ettergivelse
Til §§ 15-1 og 15-2
Ettergivelse etter disse bestemmelsene behovsprøves i dag mot brutto månedsinntekt. Det
forslås å endre § 15-1, slik at behovsprøving skjer mot låntakers person- og kapitalinntekt på
skattelikningen, etter samme prinsipper som for rentefritak. Grensen for barn er justert til
årsbeløp siden vi her ikke vurderer lettelser måned for måned. Bestemmelsen i § 15-2 viser til
§ 15-1, så det foreslås ikke endringer i teksten til § 15-2. Gitt at øvrige vilkår er oppfylt,
innebærer bestemmelsene at en låntaker har rett til hel eller delvis ettergivelse avhengig av
samlet person- og kapitalinntekt.
Gjeldende § 15-1 i 2007:
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§ 15-1 Rett til ettergivelse ved varig uførhet
Blir låntakeren minst 50 prosent ufør og får varig uførepensjon fra folketrygden eller
tilsvarende pensjonsordning i utlandet, har låntakeren rett til ettergivelse av hele gjelden når
bruttoinntekten per måned er kr 14 980 eller lavere. Når bruttoinntekten per måned er mellom
kr 14 980 og kr 22 600, har låntakeren rett til nedskriving av gjelden og nedsettelse av
terminbeløpet. Grensene blir hevet med kr 1 500 for hvert barn under 16 år som låntakeren
forsørger.
Har låntakeren en bruttoinntekt på kr 14 981 eller mer per måned, blir gjelden
nedskrevet etter denne tabellen:
Bruttoinntekt
Ny gjeld
måned
kr 14 981-16 880
kr 16 881-18 720
kr 18 721-20 660
kr 20 661-22 600

Nytt terminbeløp
kr 41 800
kr 48 800
kr 55 800
kr 62 800

kr 1 340
kr 1 610
kr 1 900
kr 2 160

Forslag til ny forskriftstekst:
§ 15-1 Rett til ettergivelse ved varig uførhet
Blir låntakeren minst 50 prosent ufør og får varig uførepensjon fra folketrygden eller
tilsvarende pensjonsordning i utlandet, har låntakeren rett til ettergivelse av hele gjelden når
person- eller kapitalinntekten er kr 179 760 eller lavere. Når person- og kapitalinntekten er
mellom kr 179 761 og kr 271 200 har låntakeren rett til nedskriving av gjelden og nedsettelse
av terminbeløpet, se tabellen nedenfor. Grensene blir hevet med kr 9 750 for hvert barn som
låntakeren forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
All pensjon og inntekt må dokumenteres, og fødselsattest må sendes inn for eventuelle
barn under 16 år som låntakeren forsørger.
Person- og
kapitalinntekt per år
Ny gjeld
Nytt terminbeløp
kr 179 761 – 202 560
kr 41 800
kr 1 340
kr 202 561 – 224 460
kr 48 800
kr 1 610
kr 224 641 – 247 920
kr 55 800
kr 1 900
kr 247 921 – 271 200
kr 62 800
kr 2 160

Til fjerde del
Den opprinnelige fjerde del; ”Ettergivelse av utdanningslån i 2007 for kandidater som har
fullført langvarig universitets- og høyskoleutdanning i høstsemesteret 2006 eller i
vårsemesteret 2007”, tas ut av forskriften da ordningen har opphørt. Ny fjerde del blir derfor
tidligere femte del; ”Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens
innkrevingssentral”.
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