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Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og 

tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 

 

1. Innledning 

 

I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning 

forutsettes det at moderniseringen vil føre til bedre kundeservice og økt fleksibilitet. 

Moderniseringen av Lånekassens IT-system er nå på vei inn i sin avsluttende fase. 

Dette gir muligheter for å legge til rette for et mer fleksibelt system for tilbakebetaling 

av utdanningslån. Samtidig gir det nye systemet muligheter for å sørge for at 

Lånekassens låneforvaltning i størst mulig grad er lik låneforvaltningen i andre statlige 

utlånsordninger, som Husbanken og Statens pensjonskasse. 

 

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 

regulerer flere sider ved låneforvaltningen. Det er derfor nødvendig å gjøre noen 

endringer i forskriften om tilbakebetaling av utdanningslån for å kunne innføre nye 

løsninger.  Den nye systemløsningen for tilbakebetaling av utdanningslån er planlagt 

ferdigstilt i juli 2014, og forskriftsendringene fastsettes derfor som en endringsforskrift 

til forskrift om tilbakebetaling for forrentning av utdanningslån og tap av rettigheter for 

2014. Se eget høringsnotat om andre endringer i tilbakebetalingsforskriften som skal 

gjelde fra 1. januar 2014.  

 

Endringsforskriften vil bli fastsatt i forbindelse med tidspunktet for ferdigstillelse av 

systemløsningen for tilbakebetaling av utdanningslån.   

 

De nye løsningene vil også i noen grad ha konsekvenser for låntakerne. I noen tilfeller 

er det i hovedsak administreringen av lånet som endrer seg for den enkelte, i andre 

tilfeller kan endringene ha økonomiske konsekvenser. Det foreslås også at noen 

særregler om betalingsutsettelser faller bort.  

 

Forslagene omtales nedenfor under punkt 2, med henvisning til hvilke bestemmelser i 

forskriften som berøres. Under punkt 3 presenteres forslagene til endringer i de 

aktuelle bestemmelsene i forskriften.  

 

2. Forslag med bakgrunn i moderniseringen av Lånekassen 

 

2.1. Innføring av daglig renteberegning 

 

Det foreslås at det skal beregnes renter på daglig basis på utdanningslån. Etter dagens 

regler beregnes renter på månedlig basis.  

 

Forslaget til endring er i tråd med praksis i øvrig bankvirksomhet. Både Husbanken og 

Statens pensjonskasse har innført daglig renteberegning. Lånekassens 

nedbetalingsordning vil etter endringen bli mer lik ordningene i andre 

finansinstitusjoner. Innføring av daglig renteberegning muliggjør utvikling av annen 
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funksjonalitet som åpner for mer fleksibilitet, for eksempel innføring av rentefritak for 

kortere perioder enn hele måneder slik det er etter dagens ordning. Kvaliteten på 

renteberegningen bedres også ved at det legges til grunn reelt antall dager i måneden 

ved beregning av renter, og ved at renter beregnes ut fra den til enhver tid korrekte 

saldo på låntakers konto.   

 

Forslaget vil berøre alle personer som har utdanningsgjeld i Lånekassen.  

 

Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen i 

Stortinget.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter §§ 1-1, 2-1 femte ledd og 25-1.  

 

2.2. Innføring av månedlige forfall 

 

Det foreslås at det innføres månedlige forfall på utdanningsgjeld i Lånekassen. Etter 

gjeldende regler er det kvartalsvise forfall på utdanningsgjeld.  

 

De fleste banker og finansieringsforetak har månedlig forfall som standard. Dette er 

blant annet begrunnet med at månedlig fakturering gir bedre økonomistyring for 

låntakerne og reduserer mislighold, sammenliknet med for eksempel kvartalsvis eller 

halvårlig forfall.  

 

Månedlig forfall vil bidra til en viktig forbedring av tilbudet til låntakerne og er i 

samsvar med forventningene til et moderne og fleksibelt tjenestetilbud. Slik 

funksjonalitet vil være i samsvar med forutsetningene som ligger til grunn for St. meld. 

nr 12 (2003-04) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning. 

 

Innføringen av månedlige forfall på utdanningsgjeld forventes å bidra til å redusere 

tapene på utlån, ved at risikoen for at låntakere prioriterer andre månedlige regninger 

reduseres.   

 

Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen i 

Stortinget.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter §§ 2-1, 6-1 og 15-1.  

 

2.3. Endring av varslingsgebyr og innføring av avtalegiro  

 

I forbindelse med overgangen fra kvartalsvise til månedlige forfall, foreslås det at 

varslingsgebyret som i dag er på kr 35 per kvartal, settes til kr 18 per måned.  
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Lånekassen har fram til nå kun hatt tilbud om elektronisk varsling i form av eFaktura. 

Låntakere som benytter eFaktura, betaler ikke varslingsgebyret på kr 35 ved kvartalsvis 

varsling. Lånekassen planlegger nå å utvikle tilbud også om avtalegiro. Det foreslås at 

låntakere som benytter avtalegiro også skal omfattes av ordningen med fritak for 

varslingsgebyret.  

 

Forslagene har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen i 

Stortinget.  

 

Forslagene berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap 

av rettigheter § 6-3. 

 

2.4. Innføring av kapitalisering etter hvert forfall 

 

Det foreslås at renter skal kapitaliseres etter hvert forfall. Dette betyr at renter som ikke 

er betalt, blir satt rentebærende etter hvert forfall. Tidspunktet for kapitalisering bør 

falle sammen med tidspunktet for terminforfall. En overgang til månedlig forfall gjør det 

naturlig å innføre månedlig kapitalisering, ikke kvartalsvis som i dag. En overgang til 

fleksible forfallsdatoer gjør det naturlig å knytte kapitalisering til den enkeltes forfalls-

dato, ikke til faste datoer som i dag. 

 

I dag blir renter som ikke er betalt satt rentebærende umiddelbart etter hvert forfall 15. 

februar, 15. mai, 15. august og 15. november. Månedlig forfall er ikke til hinder for å 

opprettholde kapitalisering på faste datoer fire ganger i året. Kapitalisering etter forfall 

er imidlertid ordinær praksis i private banker og Husbanken, og etter departementets 

vurdering er det ingen grunn til at dette ikke skal gjelde på samme måte for 

utdanningsgjeld i Lånekassen.    

 

Forslaget omfatter alle tilbakebetalere.  

 

Forsinkelsesrenter vil ikke bli kapitalisert. Lov om renter ved forsinket betaling gir ikke 

grunnlag for beregning av rentesrente på påløpte forsinkelsesrenter1.  

 

Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen i 

Stortinget.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter §§ 2-5 og 25-2.  

 

2.5. Endringer i nedbetalingsplan og betalingsutsettelse 

 

                                                 
1
 NOU 1974:54 s.63, Ot.prp. nr. 77 (1992-93), jf. Innst. O. nr. 128 (1992-93) 
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Det foreslås følgende endringer i reglene for fastsettelse av nedbetalingsplan for 

utdanningsgjeld i Lånekassen, samt i reglene om utsettelse med betalingen av 

terminbeløp:  

 Bestemmelsen om et minste terminbeløp fjernes 

 Utsettelse med betalingen av en termin kan øke både nedbetalingstiden og 

terminbeløpet allerede fra første betalingsutsettelse 

 Bestemmelsen om at betalingsutsettelse ikke kan gis dersom terminbeløpet blir 

1,5 ganger større enn det opprinnelige terminbeløpet fjernes 

 Adgangen til å få utsettelse med halve terminbeløpet fjernes 

 Adgangen til å få kortvarig utsettelse slik at dobbelt terminbeløp betales ved 

neste forfall fjernes 

 

Disse forslagene omtales i punktene 2.5.1 til 2.5.3 nedenfor.  

 

 

2.5.1. Fjerne minste terminbeløp 

 

Nedbetalingstiden på et utdanningslån beregnes basert på at gjelden skal være 

nedbetalt før 65 års alder, at hovedregelen er maksimal nedbetalingstid på 20 år, og at 

terminbeløpet ikke skal være under en viss grense (kr 3 630 i 2013). Dette innebærer at 

det også må settes et ”knekkpunkt”, dvs. at gjeld over et bestemt beløp skal gi 20 års 

nedbetalingstid.  

 

Dagens regler er vanskelig å kombinere for små lån som er mindre enn knekkpunktet 

som skal gi 20 års nedbetalingstid. Disse skal ha mindre enn 20 års nedbetalingstid. På 

grunn av regelen om et minste terminbeløp er det vanskelig å finne en god metode for å 

beslutte hvor lang nedbetalingstid de små lånene skal ha.  Det er også vanskelig å 

beslutte hvor store lån som ikke lengre skal ha det minste terminbeløpet skal være. 

Ytterligere problemer oppstår når renten endrer seg gjennom året.  

 

Det foreslås derfor at regelen om et minste terminbeløp fjernes, slik at 

nedbetalingstiden for lån under knekkpunktet også kan beregnes ved en lineær 

funksjon.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter § 3-1.  

 

 

2.5.2. Utvidelse av nedbetalingstiden med en termin ved utsettelse, samt fjerne 1,5-

regelen 

 

Betalingsutsettelser ble innført i Lånekassen på 1990-tallet, mens man ennå hadde 

ordningen med inntektsavhengig nedsettelse av terminbeløp (INTB-ordningen) og 

betalingspause på 15 måneder med påfølgende lavere terminbeløp i tre år.  
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Etter dagens regler vil en betalingsutsettelse medføre at nedbetalingstiden økes. Dette 

gjøres hver gang en kunde får en betalingsutsettelse, inntil nedbetalingstiden blir 30 år 

eller innfrielsestidspunktet forskyves til etter at kunden er fylt 65 år. Når disse grensene 

nås, økes terminbeløpet. Hele utsettelsen må da ”tas igjen” i form av en økning i 

terminbeløpet, noe som gjør at terminbeløpet i noen tilfeller kan øke kraftig. Dette 

gjelder særlig dersom låntaker har vært i tilbakebetaling i en del år og har relativt kort 

tid igjen til innfrielse.  

 

Regelen om at terminbeløpet ikke kan øke til mer enn 1,5 ganger det opprinnelige 

terminbeløpet, var ment å skulle avhjelpe dette. Det betyr at en låntaker som støter mot 

disse grensene, vil få avslag på sin søknad om betalingsutsettelse.  

 

I praksis slår regelen om maksimalt 1,5 ganger opprinnelig terminbeløp vilkårlig ut for 

kundene, da Lånekassens rentenivå har stor innvirkning på størrelsen på termin-

beløpet. Et eksempel: To studenter tar opp like mye i støtte, men blir tilbakebetalere på 

ulike tidspunkt. Den ene startet nedbetalingen da rentenivået var høyt, og hadde et høyt 

opprinnelig terminbeløp. Den andre startet nedbetalingen da rentenivået var lavt og 

hadde et lavt opprinnelig terminbeløp. Den ene risikerer å få avslag på en søknad om 

betalingsutsettelse på grunn av 1,5-regelen, mens den andre kan være godt innenfor 

regelen.  

 

Det foreslås at betalingsutsettelse med ett terminforfall skal øke nedbetalingstiden med 

én termin. Dette vil gjøre det nødvendig å øke terminbeløpet for kunden, men i de aller 

fleste tilfeller vil det være en liten økning i terminbeløpet. Dette vil sørge for en 

likebehandling av alle kundene som søker om betalingsutsettelse. Det vil være enkelt 

for kunden å forstå hvorfor nedbetalingstiden er som den er.  

 

Formålet med 1,5-regelen er å hindre at terminbeløpet blir veldig høyt, slik at 

låntakeren får betalingsproblemer. Regelen kan altså føre til at det gis et avslag på en 

søknad om en lettelse i betalingen, en søknad som høyst sannsynlig skyldes 

betalingsproblemer hos låntaker. For å forhindre at låntakere som selv mener de har 

behov for en utsettelse med betalingen av terminbeløpet får avslag på sin søknad om 

dette, foreslås det at 1,5-regelen fjernes.   

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter § 14-1. Henvisningen til § 14-1 annet ledd i § 14-3 må også fjernes.  

 

 

2.5.3. Fjerne ordningene med kortvarig utsettelse og utsettelse med halve 

terminbeløpet 

 

Kortvarig utsettelse med betalingen av et terminforfall innebærer at låntakeren ikke 

trenger å betale på forfallsdato, men må betale det forfalte beløpet samtidig med neste 

terminforfall (dobbelt terminbeløp).  
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Den sentrale regelen om betalingsutsettelser er at utsettelse med betalingen av 

terminbeløp kan gis i til sammen tre år, uten nærmere krav til årsak. Det kan også gis 

utsettelse med betalingen av halve terminbeløpet i til sammen seks år.  

 

Ordningene med halve og kortvarige betalingsutsettelser er lite brukt. Om lag 1800 

personer søker om halve utsettelser hvert år, og høyst sannsynlig søker betydelig færre 

om kortvarig betalingsutsettelse. Lånekassen erfarer også at låntakere som har fått 

innvilget slike utsettelser, ofte kommer tilbake med en ny søknad om hel utsettelse for 

det samme terminforfallet. Behovet for slike særlige løsninger vil også bli mindre ved 

innføring av månedlige forfall og fleksible forfallsdatoer, fordi terminbeløpene vil bli 

mye mindre og dermed enklere å betale for den enkelte.  

 

Det foreslås derfor at ordningene med halve og kortvarige betalingsutsettelser avvikles.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter §§ 14-1 og 14-2. 

 

2.6. Innføring av fleksible forfall 

 

Det foreslås å innføre fleksible forfallsdatoer på utdanningsgjeld i Lånekassen.  

 

Etter gjeldende regler er forfallsdato fastsatt til den 15. i måneden. Det foreslås at 

låntakerne i tillegg til denne datoen skal kunne velge alternative forfallsdatoer, for 

eksempel den 5. og den 25. i måneden. Dette vil gi mer fleksibilitet for den enkelte 

låntaker, som kan velge en forfallsdato som passer best ut fra sin egen situasjon.  

 

Forslaget vil også kunne redusere risikoen for mislighold av betalingsforpliktelsene 

noe, da en mulighet for å ha forfall i tilknytning til for eksempel lønnsutbetaling trolig 

vil medføre at flere er i stand til å betale ved forfall.  

 

Forslaget vil omfatte alle som har lån i Lånekassen.  

 

I forslaget til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 

tap av rettigheter § 6-1 er det ikke foreslått å regulere muligheten til fleksible forfall. 

Departementet mener det er tilstrekkelig å fastsette i forskrift at det skal være 

månedlige forfall på utdanningsgjelden.  

 

2.7. Innføring av forsinkelsesrenter 

 

Det foreslås at det innføres forsinkelsesrenter på utdanningsgjeld etter lov om renter 

ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenter kommer i stedet for dagens ordning. I dag 

blir det regnet ett prosentpoeng høyere årlig nominell rente enn ordinært av hele lånet 

fra den datoen lånet er sagt opp.  
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Forsinkelsesrenter er standard i de øvrige statsbankene og hos andre banker. 

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår og gjeldende rente er 9,5 %. 

 

Forslaget innebærer at det skal beregnes forsinkelsesrenter av forfalt beløp frem til 

oppsigelsen, og deretter forsinkelsesrenter av hele gjelden. Kunder med oppsagt gjeld 

vil dermed få beregnet forsinkelsesrenter på hele gjelden. Endringen vil omfatte alle 

kunder som er forsinket med betalingen.  

 

Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen i 

Stortinget.  

 

Forslaget berører forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 

rettigheter §§ 2-1, 7-1 og 25-1.  

 

 

3. Forslag til endringer i forskriften 

 

Nedenfor følger forslag til endringer som er omtalt over. Forslag til fjernet tekst er 

overstrøket, forslag til ny tekst er understreket.  

 

§ 1-1. Forrentning av utdanningslånet 

Utdanningslånet blir satt rentebærende fra det første månedsskifte etter at 

låntakeren har avsluttet eller avbrutt utdanningen, eller når låntaker ikke lenger har rett 

til støtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, første og fjerde del. Det blir 

også regnet renter når låntakeren er i utdanning, men ikke får støtte, se kapittel 11. 

Gjeld fra tidligere utdanning er rentebærende når låntakeren er i 

deltidsutdanning. 

Ved omgjøring av stipend til lån som følge av behovsprøving i henhold til kapittel 

29 i tildelingsforskriften, rentebelastes dette lånet fra den datoen måneden beløpet 

legges til låntakerens konto. 

 

Til § 1-1:  

Forslaget gjelder daglig renteberegning, se punkt 2.1 i dette høringsnotatet.  

 

§ 2-1 Beregning av renter 

(…) 

Ved beregning av de nominelle rentene legges til grunn tolv fire terminer per år. 

(…)  

Hovedstolen og kapitaliserte renter blir rentebelastet på etterskudd den siste 

datoen i hver måned, med en månedlig nominell perioderente som tilsvarer den årlige 

kvartalsvise nominelle renten dividert med 365 eller 366 dager tolv. Nye påløpte renter 

som ikke er betalt før hvert terminforfall blir kapitalisert etter forfallet. Det blir ikke 

beregnet renter for låntaker på ikke-kapitaliserte renter som er betalt inn til Lånekassen 

før terminforfall hvert kvartal.  

(…) 
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Det blir regnet renter etter lov om renter ved forsinket betaling 

(forsinkelsesrenteloven) av forfalt beløp fra dagen etter forfallsdato, og ett 

prosentpoeng høyere årlig nominell rente enn ordinært av hele lånet fra den datoen 

lånet er sagt opp som følge av mislighold. 

 

Til § 2-1:  

Forslaget gjelder daglig renteberegning, månedlige forfall og innføring av 

forinkelsesrenter, se punkt 2.1, 2.2 og 2.7 i dette høringsnotatet. Siste setning i femte 

ledd foreslås omformulert.  

 

§ 2-5 Rentesrente 

Det blir regnet rentesrente med den rentesatsen som gjelder. Renter som ikke 

blir betalt, blir satt rentebærende etter hvert forfall 15. februar, 15. mai, 15. august og 

15. november. For låntaker som har lån fra før 1. juli 1985, blir det ikke regnet renter av 

rentegjeld som er opparbeidet før 1. januar 1990. 

 

Til § 2-5:  

Forslaget gjelder innføring av kapitalisering ved hvert forfall, se punkt 2.4 i dette 

høringsnotatet.  

 

§ 3-1 Fastsettelse av terminbeløp 

Terminbeløpene fastsettes etter annuitetsprinsippet, slik at gjelden nedbetales i 

løpet av den fastsatte nedbetalingstiden. Minste terminbeløp er kr 3 630. 

 

Til § 3-1:  

Forslaget gjelder endringer i fastsettelse av nedbetalingsplan, se punkt 2.5.1 i dette 

høringsnotatet.  

 

§ 4-2 Utvidet nedbetalingstid 

Når det gis betalingsutsettelse for en termin, blir nedbetalingstiden normalt 

utvidet tilsvarende. Nedbetalingstiden kan ikke bli utvidet til mer enn 30 år. 

 

Til § 4-2:  

Forslaget gjelder endringer i fastsettelse av nedbetalingsplan, se punkt 2.5.2 i dette 

høringsnotatet.  

 

§ 6-1 Terminforfall og betalingspause 

(…)  

Utdanningsgjelden har månedlige terminforfall. Terminforfallene er 15. februar, 

15. mai, 15. august og 15. november. 

 

Til § 6-1:  
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Forslaget gjelder innføringen av månedlige forfall og fleksible forfallsdatoer, se 

punktene 2.2 og 2.6 i dette høringsnotatet. Utdanningsgjelden vil etter dette kun ha 

månedlige forfall.  

 

§ 6-3 Gebyr ved førstegangs betalingsvarsel 

Ved varsling om terminbeløp som forfaller, påløper et gebyr på 18 kroner kr 35. 

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

låntakere som ikke kan benytte elektronisk varsling eFaktura på grunn av dokumentert 

synshemming.  

 

Til § 6-3:  

Forslaget gjelder varslingsgebyr og innføring av avtalegiro, se punkt 2.3 i dette 

høringsnotatet.  

 

§ 7-1 Følger av unnlatt innbetaling etter tredjegangs betalingsvarsel 

(…)  

Det blir regnet renter etter lov om renter ved forsinket betaling 

(forsinkelsesrenteloven) av forfalt beløp fra dagen etter forfallsdato, og av hele lånet fra 

den datoen lånet er sagt opp som følge av mislighold. Det regnes ett prosentpoeng 

høyere rente enn ordinært på hele lånet fra den datoen gjelden er sagt opp, jf. lov om 

renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. 

 (…) 

 

Til § 7-1:  

Forslaget gjelder innføring av forsinkelsesrenter, se punkt 2.7 i dette høringsnotatet.  

 

§ 14-1 Betalingsutsettelse av terminbeløp 

Det kan gis utsettelse med betaling av hele terminbeløp i inntil tre år, eller inntil 

seks år ved utsettelse av halve terminbeløp, se likevel kapittel 4 og kapittel 17.  

Betalingsutsettelse kan ikke gis dersom terminbeløpet er 1,5 ganger større enn 

det opprinnelige terminbeløpet, se kapittel 4. 

 

Til § 14-1:  

Forslaget gjelder å fjerne muligheten til utsettelser med betalingen av halve 

terminbeløp, samt å fjerne regelen om at nytt terminbeløp ikke kan overstige 1,5 ganger 

det opprinnelige beløpet ved betalingsutsettelse. Se punktene 2.5.2 og 2.5.3 i dette 

høringsnotatet.  

 

§ 14-2 Betalingsutsettelse av en termin 

Det kan unntaksvis gis betalingsutsettelse for en termin, slik at to terminbeløp 

blir betalt ved neste forfall.  

 

Til § 14-2: 
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Forslaget gjelder å fjerne muligheten til kortvarige betalingsutsettelser, se punkt 2.5.3 i 

dette høringsnotatet. Øvrige bestemmelser forskyves tilsvarende.  

 

§ 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 § 14-1 annet ledd og 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. 

 

Til § 14-3: 

I § 14-1 er det foreslått å fjerne regelen om at nytt terminbeløp ikke kan overstige 1,5 

ganger det opprinnelige terminbeløpet ved betalingsutsettelse. Henvisningen til denne 

regelen må derfor fjernes i § 14-3.  

 

§ 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- og kapitalinntekten er kr xx eller lavere. Når person- og 

kapitalinntekten er mellom kr xx og kr xx, har låntakeren rett til nedskriving av gjelden 

og nedsettelse av terminbeløpet, se tabellen nedenfor. Grensene blir hevet med kr 12 

530 per år 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. 

 

 (tabell) 

  

Låntakere som har fått nedsatte terminbeløp før overgangen til månedlig forfall, 

skal også betale hver måned. Det tidligere nedsatte terminbeløpet deles på tre. 

 

Til § 15-1: 

Forslaget gjelder innføringen av månedlige terminforfall, se punkt 2.2 i dette 

høringsnotatet. Det er også foreslått øvrige endringer i bestemmelsen i 

tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde fra 1. januar 2014, se eget høringsnotat om 

dette.  

 

§ 25-1 Rentevilkår 

Fordringer som blir permanent overført til Statens innkrevingssentral, får lagt til 

renter etter den rentesatsen som blir fastsatt for lån i Lånekassen etter § 2-1. 

Renten blir belastet på etterskudd den siste datoen i hver måned. Det blir regnet 

renter etter lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) av forfalt 

beløp fra dagen etter forfallsdato, og av hele lånet fra den datoen lånet er sagt opp som 

følge av mislighold. Det samme gjelder ett prosentpoeng høyere rente enn ordinært av 

hele lånet fra den datoen fordringen er overført.  



Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 

tap av rettigheter 2014 

 

11 

 

 

Til § 25-1:  

Forslaget gjelder innføringen av daglig beregning av renter samt forsinkelsesrenter, se 

punktene 2.1 og 2.7 i dette høringsnotatet.  

 

§ 25-2 Rentesrente 

Det blir regnet rentesrente med den rentesatsen som gjelder. Renter som ikke 

blir betalt, blir satt rentebærende 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november etter 

hvert forfall. For låntakere som har lån fra før 1. juli 1985, blir det ikke regnet renter av 

rentegjeld som er opparbeidet før 1. januar 1990. 

 

Til § 25-2:  

Forslaget gjelder innføring av kapitalisering ved hvert forfall, se punkt 2.4 i dette 

høringsnotatet.  


