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Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter 

 

Kapittel 6 Forfall, betalingsvarsel og gebyr 

 

Til § 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel 

 

Det foreslås å frita synshemmede som ikke kan benytte nettbank fra å betale gebyr ved 

førstegangs betalingsvarsling fra Lånekassen. Etter dagens regler påløper det et gebyr 

ved varsling om forfall, men dette gebyret påløper ikke for låntakere som benytter 

eFaktura.  

 

Forslaget er et resultat av at Likestillings- og diskrimineringsombudet etter klage fra 

Norges Blindeforbund på Telenors papirfaktura på 35 kroner, mente at ileggelse av et 

slikt gebyr var indirekte diskriminering av synshemmede. Blindeforbundet viste til at 

nettbanker ikke er universelt utformet, og at det derfor er vanskelig eller umulig for 

mange synshemmede å ta i bruk nettbank. En del synshemmede har ikke annet valg 

enn å betale regningene med papirfaktura manuelt eller per post. Ombudet konkluderte 

med at Telenors gebyr på papirfaktura, uten unntak for synshemmede, er i strid med 

forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd. 

 

Synshemmede som ikke er i stand til å benytte eFaktura, har på grunn av 

funksjonshemmingen ikke mulighet til å bli fritatt for gebyret som påløper ved 

varslingen. Kunnskapsdepartementet vil innrette seg etter ombudets uttalelse og frita 

synshemmede som ikke er i stand til å benytte eFaktura fra å betale gebyr på 

papirfaktura fra Lånekassen. Det vil stilles krav om dokumentasjon på at man ikke kan 

benytte eFaktura på grunn av synshemming. 

 

Gjeldende § 6-3 for 2011: 

 

§ 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel 

Ved varsling om terminbeløp som forfaller, påløper et gebyr på kr 35. For 

låntakere som benytter eFaktura, påløper ikke slikt gebyr.  

 

Forslag til endring i § 6-3 for 2011:  

§ 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel 

Ved varsling om terminbeløp som forfaller, påløper et gebyr på kr 35.  

Gebyret påløper ikke for låntakere som benytter eFaktura, eller for låntakere 

som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming.   


