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Høringssvar på Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 
 

Kunnskapsdepartementet forslår å heve aldersgrense for når lån kan bli redusert fra 45 år til 50 år og 

aldersgrensen for når lån må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år. Norske Fag og Friskolers 

Landsforbund (NFFL) støtter dette forslaget og mener det er verdifullt at departementet ser det som 

nødvendig og ønskelig å legge til rette for at voksne kan ta en utdanning, en videreutdanning og ha 

mulighet til omskolering. Siden kravet i dag er at lån skal være tilbakebetalt innen søkeren fyller 65 

år, kan søkere som blir over 45 år innen utdanning er fullført, få redusert utbetaling av lån. Forslaget 

om å heve aldersgrensen for når lån kan bli redusert, vil gi de over 45 mulighet til å få full 

studiestøtte. Dette forslaget hilser NFFL velkommen.  

NFFL vil også kommentere endret tidspunkt for rentebelastning av utdanningslån. Etter dagens lov er 

utdanningslånet rentefritt så lenge låntakeren er under utdanning og renter blir først lagt til fra 

første månedsskifte etter at låntakeren ikke lengre får lån og stipend. Siden de fleste studenter 

avslutter en utdanning midt i juni, begynner rentebelastningen for de fleste 1.juli. Det betyr at disse 

får en periode på omkring 15 dager som er rentefri. Å endre denne ordningen slik at rentene 

begynner å løpe allerede fra første dag, mener NFFL er en unødvendig innstramming. 

Utdanningsstøtte bør gis med gode betingelser for å oppmuntre og legge til rette for utdanning. Det 

er dessuten få studenter som har mulighet til å begynne i jobb dagen etter de har avsluttet en 

utdanning. Derfor mener NFFL at det fortsatt bør være slik at rentebelastningen begynner ved første 

månedsskifte etter at låntakeren har ikke lengre får utbetalt lån og stipend. Et månedsskifte er også 

vanlig tidspunkt for oppstart i jobb.  

 


