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Høringssvar - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 

 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å gi høringssvar til 

høring om forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022.  

 

Det foreslås to regeltekniske endringer som er ment å bedre sikre samsvar mellom allerede 

gjeldende praksis, formålet med reglene og ordlyden i forskriften: 

 

• å presisere at kapitalinntekt som høyrer til barn av låntakaren, ikkje skal reknast med 

i behovsprøvinga ved sletting av renter 

• å presisere at ein på grunn av tillitsverv på fulltid, ikkje kan få sletta renter for meir 

enn tolv månader til saman. 

 

I tillegg til disse punktene underrettes vi om behov for lønnsvekstjustering for en rekke 

inntektsgrenser som blir brukt i forbindelse med behovsprøving av sletting av gjeld og 

renter. Lønnsvekstjustering blir gjort i forskriften som skal fastsettes i desember 2021, og er 

ikke en del av høringen.  
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Høringssvar - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 

ONF ønsker et regelverk som påvirker studenter skal være enkelt å forstå for studentene. 

Endringene som foreslås tydeliggjør praksis og gjør det lettere for studentene å forstå sine 

rettigheter.  

 

ONF støtter departementets tilleggsforslag i §8-2: «Inntekt som er registrert på barna til 

låntakaren, blir ikkje rekna med.» Teksten sikrer at kapitalinntekt til barn av en lånetaker 

som søker om sletting av renter, ikke regnes med i inntekten som blir lagt til grunn for 

behovsprøvingen.  

 

Til § 8-5 foreslår departementet tidsavgrensning på tolv måneder for rentesletting på 

grunnlag av tillitsverv på heltid. Vi opplever at de som organiserer seg i studentdemokrater i 

fagskolesektoren, særlig nasjonalt, ofte har tillitsverv på fulltid langt over 12 måneder. ONF 

er opptatt av at det ikke skal straffe seg å være tillitsvalgt. Vi støtter ikke gjeldene praksis og 

ønsker at muligheten for å få renter slettet bør gjelde for hele perioden studenten er har 

tillitsverv på fulltid.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Henning Skau       Thea Tuset 

Leder        Nestleder 

mailto:post@fagskolestudent.no

