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Oslo, 24. november 2017

Høringsuttalelse om endring av forskrift om tilbakebetaling av
utdanningslån
Vi har følgende merknader til høringen:
Norsk Lektorlag er positive til tiltakene med innføring av ny permanent ordning for sletting av
utdanningsgjeld for fullført femårig lektorutdanning og for fullført grunnskolelærerutdanning.
Vi forstår det slik at departementet med denne høringen følger opp et stortingsvedtak tilknyttet
revidert nasjonalbudsjett 2017, og at dette vedtaket kun berører sletting av utdanningsgjeld for
ansatte i grunnskolen. Vi vil allikevel påpeke at regjeringen burde vurdere å innføre en tilsvarende
ordning for nedskriving av studielån også for tilsatte i videregående opplæring.
Samtidig vil vi påpeke at de som fullfører femårig lektorutdanning tilsettes som lektorer.
Departementet skriver at det settes som vilkår at de jobber som «lærer» i minst 50 % stilling og er i
«lærerjobb» i 3 av 6 første år etter studieslutt. Dette er ikke presist, og bidrar til å undergrave og
underkommunisere forskjellene mellom stillingskategoriene i skolen.
Videre foreslås det innført en ny midlertidig ordning for sletting av utdanningsgjeld (inntil 20 000 kr
årlig) for «kvalifiserte lærere», som jobber i Finnmark og Nord‐Troms. Norsk Lektorlag stiller seg
kritiske til at Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet foreslår å definere «kvalifiserte lærere» som
lærere som kun oppfyller kompetansekrav for tilsetting, slik de fremkommer av forskrift til
opplæringslova. Vi vil foreslå følgende tillegg til definisjonen av «kvalifiserte lærere»: «lærere som
oppfyller kompetansekrav for tilsetting og undervisning».
Forskriftens definisjon av «kvalifiserte lærere» berører også myndighetens syn på hva som er
«tilstrekkelig» lærerkompetanse, jfr. diskusjonen om kompetansekrav for undervisning. Norsk
Lektorlag ønsker at det innføres kompetansekrav for undervisning i alle fag, på alle trinn. Dermed
innebærer forslaget om mulighet for sletting av gjeld i tiltakssonen for grunnskolelærere som
tilfredsstiller tilsettingskravene, også at regjeringen signaliserer en definisjon av «kvalifisert lærer»
som vi mener er for defensiv. Vi mener det er et viktig og nødvendig signal fra departementet å
legge lista høyere, slik at lærerne som jobber i tiltakssonen også må tilfredsstille kompetansekrav for
undervisning, ikke kun for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringslovens § 14, for å få slettet deler av sin
studiegjeld.
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