Søknad om sletting av gjeld for
låntakere i Finnmark og Nord-Troms

Du kan bruke nettsøknaden på Dine sider på www.lanekassen.no
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Personlige opplysninger

F

Bokmål

Har du omsorg på fulltid for pleietrengende i
nærmeste familie?

Navn, adresse og postnummer/-sted

Ja

Nei

Dokumentasjon: Hvis ja, legg ved dokumentasjon fra lege eller
offentlig instans som viser perioden du har hatt fulltidsomsorg.
Fødselsdato

Har du vært bosatt, eller hatt minst 50 prosent
stilling, i en kommune utenfor Finnmark eller NordTroms i opptjeningsperioden?

Personnummer

5

Kundenummer i Lånekassen

Ja

Nei

Arbeidsforhold

Kryss av for det arbeidsforholdet som stemmer for deg
Arbeidstaker

Hvem kan søke?
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Selvstendig næringsdrivende

Navn på arbeidsgiver eller eget firma

Ordningen gjelder for låntakere som er bosatt og yrkesaktive i
Finnmark og i disse kommunene i Nord-Troms: Lyngen, Storfjord,
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy. Ordningen
omfatter også yrkesaktive leger i andre utvalgte kommuner. Vi
henter informasjon om bosted fra Folkeregisteret.

Adressen til arbeidsgiver/firma

For å få slettet gjeld må du ha bodd og vært yrkesaktiv i regionen i
tolv måneder sammenhengende. Det kalles en opptjeningsperiode.
Lånet må ha vært rentebærende samme periode (tolv måneder).
Søknadsfrist: tre måneder etter avsluttet opptjeningsperiode.
Et eksempel: for perioden 15.08.2021–14.08.2022 må
søknaden være mottatt i Lånekassen senest 14.11.2022.
Les mer om vilkårene på side 2 og på www.lanekassen.no/betaling.
Det er viktig at du
1. søker om sletting av gjeld straks opptjeningsperioden er slutt.
2. venter til du får svar på søknaden før du betaler regninger
som forfaller etter opptjeningsperioden. Du vil ikke få ny
regning eller purring så lenge søknaden er til behandling.
3. kontakter Lånekassen dersom du har betalt for høyt terminbeløp og ønsker noe av beløpet refundert.

Oppgi perioden du søker om sletting av gjeld for
Måned
Dag
År
Fra

Har du vært selvstendig næringsdrivende i perioden, se side 2
for hvilken dokumentasjon du må sende inn.
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Til
Dersom du har søkt om sletting av gjeld før, finner du informasjon
om tidligere perioder i vedtaksbrevet i postkassen på Dine sider.
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Har du vært syk, må du legge ved dokumentasjon fra Nav som
viser perioden du har fått sykepenger.

Har du jobbet som lege i en av kommunene som omfattes av
ordningen må du legge ved bekreftelse fra kommunen eller
arbeidsgiver. Bekreftelsen må inneholde stillingsprosent og
perioden du har jobbet i kommunen (fra- og til-dato). Har du
jobbet i en av de tidligere kommunene Torsken, Berg, Tysfjord
eller Fosnes, må det gå fram av bekreftelsen.

Opptjeningsperiode (tolv måneder)
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Dokumentasjon: Legg ved dokumentasjon fra arbeidsgiver som
dekker hele opptjeningsperioden. Disse opplysningene må med:
y arbeidssted
y periode i arbeid og stillingsprosent
y om du har hatt permisjon i opptjeningsperioden
Har du vært arbeidsledig, må du legge ved meldehistorikk fra Nav.

Omsorg for barn eller pleietrengende

Punkt 4 skal bare fylles ut dersom du søker om sletting av gjeld
på grunn av omsorg.
Har du omsorg for egne barn under ti år?
Gjelder også barn som fyller ti år siste kalenderår
i opptjeningsperioden. Du skal bare oppgi barn
du bor sammen med minst 40 prosent av tiden.

Ja

Nei

Oppgi fødselsnummer for det yngste barnet
Fødselsdato
Personnummer

Andre forhold

Har du vært i fulltidsutdanning (gjelder også
lærlinger), i førstegangstjeneste eller i
utdanning ved militær skole i hele eller deler
av opptjeningsperioden?
Har du fått arbeidsavklaringspenger i hele eller
deler av opptjeningsperioden?

Ja

Nei

Ja

Nei

Dokumentasjon: Har du svart ja på ett av spørsmålene over, må du
legge ved dokumentasjon som viser perioden (fra-dato og til-dato).
Les om avgrensning av retten til å få slettet gjeld på side 2.
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Underskriften din

Jeg bekrefter at jeg har lest vilkårene på side 2.
Dato og underskrift

Dokumentasjon: Vi kontrollerer opplysningene via Folkeregisteret.
Hvis barnet/barna ikke er registrert på samme adresse som
deg i Folkeregisteret, må du selv dokumentere minst 40 prosent
samvær (for eksempel ved en samværsavtale).
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Fylkessammenslåing

Fra 2020 er Finnmark og Troms slått sammen til det nye
fylket Troms og Finnmark, men det påvirker ikke ordningen
med sletting av gjeld. For å få slettet gjeld må du fortsatt bo
og arbeide i det som tidligere var regionen Finnmark og
Nord-Troms. Inntil videre bruker vi derfor de gamle navnene
på fylkene i denne søknaden.

Frist for å søke om sletting av gjeld

Du bør sende inn søknaden straks opptjeningsperioden er
over. Kommer søknaden inn til Lånekassen mer enn tre
måneder etter avsluttet opptjeningsperiode, mister du retten
til å få slettet gjeld for hele eller deler av perioden. Pass på at
all dokumentasjon du sender inn, er datert etter at perioden
du søker for, er passert.

Opptjeningsperiode

Du kan få slettet gjeld på etterskudd når du har bodd og vært
yrkesaktiv i Finnmark eller Nord-Troms i tolv måneder sammenhengende (en opptjeningsperiode), og ellers fyller de andre
vilkårene (se nedenfor). Lånet må ha vært rentebærende
samme periode (tolv måneder).
Du må som hovedregel ha vært folkeregistrert i regionen i
opptjeningsperioden. Du må ha meldt flytting til Folkeregisteret
innen oppstart av opptjeningsperioden. Dersom du bor i eller
flytter til regionen, regnes opptjeningsperioden fra den datoen
du begynte i arbeid der.
Dersom du har vært sykmeldt fra et arbeidsforhold i regionen
som tilsvarer minst 50 prosent av full stilling, tas det også med
i opptjeningsperioden.
Har du avbrudd i opptjeningsperioden på grunn av førstegangstjeneste, eller på grunn av utdanning i inntil ett år, kan tiden før
avbruddet regnes med i opptjeningsperioden.
Opptjeningsperioden kan bestå av en kombinasjon av ulike
årsaker for sletting av gjeld.

Vilkår for sletting av gjeld

For å få slettet gjeld må du være yrkesaktiv. Du regnes som
yrkesaktiv dersom du har
x arbeid som tilsvarer minst 50 prosent av fulltidsarbeid i
gjennomsnitt i hele opptjeningsperioden
x fulltidsarbeid i minst seks måneder og er registrert som
arbeidssøker til fulltidsarbeid i resten av opptjeningsperioden
x omsorg for barn under ti år. Du må bo sammen med barnet/
barna minst 40 prosent av tiden
x omsorg på fulltid for pleietrengende i nærmeste familie
x studiepermisjon med lønn eller stipend som tilsvarer minst
50 prosent av full stilling. Lønnen må ha blitt betalt av en
arbeidsgiver i regionen
x bosted i og er skattepliktig til regionen, men arbeider i
transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller
boreplattform
Du kan også ha rett til å få slettet gjeld dersom du er yrkesaktiv lege i en av disse kommunene:
x Troms og Finnmark: Gratangen, Ibestad
x Nordland: Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega,
Flakstad, Moskenes og Andøy
x Trøndelag: Leka, Røyrvik, Høylandet og Lierne
x Møre og Romsdal: Aure
Ordningen gjelder også låntakere som har vært yrkesaktive
leger i de tidligere kommunane Torsken og Berg i Troms,
Tysfjord i Nordland og Fosnes i Trøndelag.

Avgrensning av retten til å få slettet gjeld

Du vil ikke regnes som yrkesaktiv hvis du har vært i
fulltidsutdanning som gir rett til støtte i Lånekassen. Da har
du heller ikke rett til å få slettet gjeld. Dette gjelder selv om
du ikke har fått støtte fra Lånekassen til utdanningen.

Førstegangstjeneste eller utdanning ved militære skoler
regnes heller ikke som yrkesaktivitet og gir ikke rett til å få
slettet gjeld.
Å få arbeidsavklaringspenger blir ikke regnet som yrkesaktivitet
og gir dermed ikke rett til sletting av gjeld. Men dersom du
samtidig oppfyller ett av de andre kravene til yrkesaktivitet, for
eksempel at du har fått minst 50 prosent sykepenger, kan du
likevel ha rett til å få slettet gjeld.

Så mye kan du få slettet

Beløpet blir fastsatt for ett år om gangen. Beløpet som kan bli
slettet, er ti prosent av det opprinnelige lånet (med fradrag for
beløp som er slettet etter andre ordninger, eller som du har
fått uten å ha rett til det). Maksimalt beløp du kan få slettet,
er 25 000 kroner per år. Er det opprinnelige lånet ditt mindre
enn 20 000 kroner, blir det likevel slettet 2 000 kroner per år.

Dokumentasjon for selvstendig næringsdrivende
Er du selvstendig næringsdrivende, må du sende inn
dokumentasjon som viser perioden du har vært selvstendig
næringsdrivende, med bekreftelse fra regnskapsfører og
godkjent skattemelding for næringsdrivende for det siste året.
Dokumentasjonen må vise organisasjonsnummeret til firmaet/
virksomheten. Bønder må sende inn bekreftelse fra landbrukskontoret i kommunen. Fiskere må sende inn bekreftelse fra
fiskerirettlederen i kommunen. De som driver med reindrift, må
sende inn bekreftelse fra reindriftsadministrasjonen.

Vent med å betale

Når du får slettet gjeld, får du tilsendt et vedtak med en oversikt
over den nye gjelden din. Du finner konto- og nedbetalingsoversikten på Dine sider på www.lanekassen.no. Du betaler
bare renter og eventuelle gebyr det første året etter opptjeningsperioden. Selve lånet kan bli slettet dersom du bor og
arbeider lenge nok i regionen.
Vent med å betale regningen som forfaller etter avsluttet
opptjeningsperiode, til du får svar på søknaden. Vi sender
ikke purring så lenge søknaden er til behandling.

Vilkårene du skriver under på i punkt 7

y Jeg forsikrer at opplysningene jeg har gitt, er riktige og så
fullstendige som mulig. Se § 1-3 i forskriften om
tilbakebetaling på www.lanekassen.no/forskrifter.
y Jeg er kjent med at jeg bryter opplysningsplikten dersom
jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til
Lånekassen eller til andre parter som Lånekassen henter
opplysninger fra til bruk i saksbehandlingen. Andre parter
er for eksempel Nav, Skatteetaten og Folkeregisteret.
y Oppstår det endringer etter at søknaden er sendt inn, er jeg
forpliktet til straks å gi Lånekassen melding om det.
y Jeg er kjent med at Lånekassen kan kontrollere de oppgitte
opplysningene med andre offentlige institusjoner, kontorer
og registre, jf. § 23 i utdanningsstøtteloven på
www.lovdata.no, forskriften om tilbakebetaling og
forskriften om Lånekassens adgang til innhenting av
opplysninger på www.lanekassen.no/forskrifter.
y Jeg er klar over at uriktige eller ufullstendige opplysninger
kan føre til at jeg mister retten til sletting av renter, betalingsutsettelse og sletting av gjeld, og det kan føre til at lånet
blir krevd tilbakebetalt. Jeg kan også miste andre rettigheter
etter utdanningsstøtteloven med forskrifter. Se kapittel 15 i
forskriften om tilbakebetaling.

Behandling av personopplysninger

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med
regelverket for personvern. Les vår personvernerklæring på
www.lanekassen.no/personvern.

Send søknaden og dokumentasjon til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo
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