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Høringsuttalelse - Endringsforskrift om tildeling av utdanningstøtte for
undervisningsåret 2011-2012 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av
utdanningslån og tap av rettigheter 2011

Datatilsynet viser til Kuimskapsdepartementets høringsbrev av 23. mai 2011 om
endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte og forskrift om forrentning og
tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter.

Datatilsynet kan ikke se at forslaget om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
har nevneverdige konsekvenser for den enkeltes personvern. Datatilsynet har derfor ingen
kommentarer til dette forslaget.

Det påpekes at Datatilsynet selvsagt er positive til å endre en forskrift som anses å være i strid
med forbudet mot indirekte diskriminering. Forslaget innebærer at gebyr ikke påløper for
låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming.

Datatilsynet merknad er i hovedsak knyttet til at opplysning om synshemming er en sensitiv
personopplysning etter personopplysningsloven § 2 nr 8. Det gjelder strengere vilkår for
behandling av sensitive personopplysninger. fløringsnotatet omtaler imidlertid ikke forholdet
til personopplysningsloven. Det fremstår derfor som uklart hvordan dette er vurdert.

Datatilsynet kan for det første nevne at det er uklart om bestemmelsene i
personopplysningsloven vurderes å gjelde fullt for behandlingen eller om annet følger av
særskilt lov, som for eksempel lov om utdanningsstøtte 8 sammen med denne forskriften.1

Det er også uklart hvordan personopplysningslovens øvrige bestemmelser er vurdert. Et
eksempel er personopplysningsloven 11 bokstav a. Det følger av bestemmelsen at
behandling av personopplysninger må ha et gyldig behandlingsgrunnlag i lovens § 8 og § 9.

1 Bestemmelsene i personopplysningsloven gjelder som kjent for behandling av personopplysninger om ikke
annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten, jf. personopplysningsloven § 5.

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no



Behandlingsgrunnlagene kan inndeles i tre hovedkategorier; et gyldig samtykke fra den
enkelte, hjemmel i lov for behandling av personopplysninger og oppfyllelse av et
nødvendighetskriterium.

Etter Datatilsynets vurdering burde forholdet til personopplysningsloven vært vurdert i
høringsnotatet, og mener dette ihvertfall bør klargjøres før forskriften trer i kraft.
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