
DET KONGELIGE
STIS- OG BEREDSKAPSDEPARTE ENT

Kunnskapsdepartementet
Postboks8119DEP
0032OSLO

Deres ref. Vår ref. Dato
14/1193 14/1553—'TJU 26.05.2014

Høring - Forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger -
Lånekassen

VivisertilKunnskapsdepartementetsbrev28.februar2014medvedlegg.

Justis-og beredskapsdepartementethar forelagthøringsutkastetfor
Utlendingsdirektoratet(UDI),og deres innspillfølgervedlagt.Vislutteross tilUDIs
merknaderoghar følgendekommentarer:

Sombakgrunnfor (detsamlede)forslagetforstårviat hensynettileffektiviseringog
forenklingstår sterkt,og at utvekslingavinformasjonmellomregistreer sentralt.Som
begrunnelseforforslagetnevnesat «Lånekassenhar sommålsettingat søker eller
låntakeri minstmuliggrad skalsende inn dokumentasjon»,og at «deter ønskeligå
utvideområdefordatafangstytterligere».Justis-og beredskapsdepartementeter i
utgangspunktetpositivtilformålenemedforslaget,ogviser behovetforen smidig
utvekslingavinformasjonmellomde ulikeregistrene,så langtdet er mulig.Vivil
imidlertid,i likhetmed UDI,pekepå enkelteutfordringer:

I forslagettilny § 6førsteleddheter det at «Lånekassenkan ogsåinnhente
opplysningerom søkerhar varigoppholdsretti Norgeetter utlendingsloven§§115eller
116».Detteer opplysningerUDIikkenødvendigvisbesitter,da EØS-borgereikkehar
plikttil å formaliseresinoppholdsrett,dvs,fremmesøknadoverforUDI,forat
oppholdsrettenskalinntre.Hvorvidtdet skalstillesvilkårom at det er fattetvedtakom
varigoppholdsrettforå ha kravpå utdanningsstøtte,må KDvurdere.Vivilimidlertid
påpekeatkun hvisdet er fattetsliktvedtak,kan UDIenkeltbekrefteat vedkommende
har varigoppholdsrett.
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Vi mener også at det bør fremkomme tydeligere i forskriftsteksten at det kun er
opplysninger som allerede er registrert hos UDI som Lånekassen kan innhente (for å
tydeliggjøre at UDI ikke har noen innhentings- eller utredningsplikt som følge av en
eventuell forespørsel fra Lånekassen). Forutsatt at opplysningene allerede er registrert,
er vi positive til at disse skal kunne innhentes av Lånekassen.

Vi viser også til UDIs innsigelser til forslag til ny § 6 annet ledd om begrepene «søkers
ektefelle», «samboer med felles barn», «partner» og «forsørger». Vi er enig i at disse
begrepene bør byttes ut med fellesbegrepet «referanseperson». Dette vil etter vår
mening gi bedre samsvar i regelverket, og tydeliggjøre hvem det er ønskelig å innhente
opplysninger om (begrepet «forsørger» brukes bl.a. ikke i utlendingsregelverket, og
det vil kunne medføre dårligere datafangst). Det bør også her fremkomme tydeligere i
forskriftsteksten at UDI ikke gis noen innhentingsplikt der disse opplysningene ikke
allerede er registrert hos UDI.

Vi foreslår derfor at ordl den i n 6 endres til våre endrin er i kursiv :

LånekassenkanhenteinnopplysningerfraUtlendingsdirektoratetomsøkeresstatsborgerskap,
oppholdstillatelsemed vedtaksdatooggrunnlagetfordenne.Lånekassenkanogsåhenteinnopplysninger
omsøkerharfdtt vedtakom varigoppholdsretti Norgeetterutlendingsloven§§115eller116.

Nårsøkerikkeer norskstatsborgerog søkersrett tiloppholdi Norgeer knyttettilen
referanseperson,jt: utlendingslovenkapittel6, kanLånekasseninnhenteopplysningersom er registrerthos
Utlendingsdirektoratetomreferansepersonensfødselsnummer,statsborgerskapogoppholdsgrunnlag.

Re eltekniske merknader
Forskriften om innhenting av opplysninger får ut fra forslaget en helt annen struktur
enn tidligere, med vanlige paragrafer. Det blir i tillegg gjort mange materielle
endringer. Ut fra dette bør forslaget vedtas som en ny forskrift, og den någjeldende
forskriften bli opphevet.

Forskriften bør videre få tittelen «Forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av
opplysninger», slik at det går fram av tittelen hva den omhandler.
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I utkastet til § 4 tredje ledd bør det ikke brukes skråstrek. Formuleringen kan i stedet
lyde: «...søkerens eller låntakerens forsørgere, ektefelle, samboer og barn,...». I
utkastet til § 6 første ledd første punktum bør ikke ordene «med vedtaksdato» stå i
parentes. Det bør heller ikke brukes parentes i utkastet til § 9. Ordene i parentes kan
enten fiernes, eller bestemmelsen kan omskrives, slik at det ikke blir brukt parentes.

Med ve nlig hilsen

Harald Aass
fagdirektør

Vedlegg

Toril Juu
seniorrådgi
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UDI
Justis- og beredskapsdepartementet
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Utlendingsdirektoratets innspill - Høring om
Lånekassens adgang til å innhente av
opplysninger fra Utlendingsdirektoratet

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) oversendelse av
Kunnskapsdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i forskrift om
innhenting av opplysninger, jf. lov om utdanningsstøtte § 23. JD ber om
innspill fra Utlendingsdirektoratet innen onsdag 14. mai 2014.

Utlendingsdirektoratet og Lånekassen utveksler allerede i dag
personopplysninger elektronisk gjennom eSamhandlingstjenester.

Kunnskapsdepartementet foreslår å utvide Lånekassens adgang til å
innhente opplysninger fra Utlendingsdirektoratet. Det fremgår av
høringsbrevet punkt 6.1 at det er opp til den enkelte etat å avgjøre om den
kan og vil utlevere ytterligere personopplysninger elektronisk, i hvilket
omfang dette skal skje og fra hvilket tidspunkt.

Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at forskriftsforslaget innebærer
forventinger om utlevering av opplysninger om forsørger, som
Utlendingsdirektoratet ikke har registrert i dag og som vi heller ikke har
behov for i vår saksbehandling. Vi har ikke noe selvstendig rettslig grunnlag
for å registrere eller innhente slike opplysninger. Vi mener videre at
Lånekassens forskriftsforslag ikke vil gi et tilstrekkelig rettslig grunnlag for at
UDI innhenter opplysninger som vi i utgangspunktet ikke finner nødvendig
for egen saksbehandling. Det vil også være i strid med personopplysnings-
lovens grunnkrav, jf. § 11 b.

Vi har følgende merknader til forskriftsendringene.

Opplysninger fra Utlendingsdirektoratet om personer som søker om
utdanningsstøtte
For å kunne vurdere om søkeren har rett til utdanningsstønad innhenter
Lånekassen i dag opplysninger fra Utlendingsdirektoratet om søkerens
statsborgerskap, oppholdstillatelse (med vedtaksdato) og oppholdsgrunnlag
som tillatelsen bygger på, se gjeldende forskrift om innhenting av
opplysninger punkt 7.

Utlendingsdirektoratet Hausmanns gate 21 udi@udi.no, www.udi.no
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Kunnskapsdepartementet foreslår at Lånekassen også gis adgang til å
hente inn opplysninger om søker har varig oppholdsrett i Norge etter
utlendingsloven §§ 115 eller 116.

Utlendingsdirektoratet fatter etter søknad vedtak om varig oppholdsrett i
henhold til utlendingsloven §§ 115 eller 116. I de sakene der vi har fattet
vedtak vil vi kunne utlevere disse opplysningene til Lånekassen.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at våre data ikke vil gi en fullstendig
oversikt over alle EØS-borgere med (varig) oppholdsrett. EØS-borgeren har
ingen plikt til å formalisere sin oppholdsrett, dvs, det er ikke krav om å
fremme søknad overfor Utlendingsdirektoratet for at oppholdsretten skal
inntre.

Hvorvidt EØS-borgere uten vedtak på varig oppholdsrett har rett til
utdanningsstøtte må vurderes av Lånekassen i henhold til regelverket om
utdanningsstøtte.

Opplysninger fra Utlendingsdirektoratet om referansepersonen til
personer som søker om utdanningsstøtte
Utenlandske statsborgers rett til utdanningsstøtte er i enkelte tilfeller
avhengig av referansepersonens tilknytning til Norge, jf. forskrift om tildeling
av utdanningsstøtte § 2-2 bokstav d. Det følger av bestemmelsen at søkeren
har rett til utdanningsstøtte når han har oppholdstillatelse på grunnlag av
familieinnvandring med norsk referanseperson, eller utenlandsk
referanseperson som har annet oppholdsgrunnlag i Norge enn studier.

Begrepet «referanseperson» er ikke nærmere omtalt i forskriften og det er
naturlig å legge definisjonen i utlendingsloven til grunn. Med
«referanseperson» menes i denne sammenheng den personen som
søkeren er blitt gjenforent med eller har etablert familieliv med, se
utlendingsloven § 39.

Behov for enhetlig begrepsbruk
Kunnskapsdepartementet vil gjennom forskriftsendringen gi Lånekassen
adgang til å innhente opplysninger om referansepersonen slik at
Lånekassen kan vurdere om søkeren fyller vilkårene for utdanningsstøtte
etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 2-2 bokstav d.

Vi gjør oppmerksom på at departementets forslag til endring i forskrift om
innhenting av opplysninger er for snever sett hen til vilkårene for tildeling av
utdanningsstøtte. Forslaget til ny § 6 annet ledd begrenser Lånekassens
adgang til å kun innhente opplysninger om søkerens ektefelle, samboer med
felles barn, partner eller forsørger.

Begrepet «referanseperson» i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 2-2
bokstav d harmoniserer ikke med ordlyden i ny § 6 annet ledd, da det også
omhandler andre persongrupper enn ektefelle, samboer med felles barn,
partner og forsørger. For eksempel kan samboere uten felles barn være
referanseperson i en familieinnvandringssak, jf. utlendingsloven § 41 første
ledd. Utlendingsdirektoratet anser det som uheldig dersom begrepet
«samboer» skal defineres ulikt.
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Vi bemerker videre at begrepet «forsørger» ikke benyttes i utlendings-
lovgivningen og følgelig ikke danner grunnlag for registrering i våre
systemer. Bruk av ulike begreper gjør det vanskelig å matche relevante
opplysninger for Lånekassen til registrerte opplysninger i våre systemer. Det
er derfor usikkert om det vil være mulig for Utlendingsdirektoratet å overføre
opplysninger om forsørgere. Vi ser at begrepet «forsørger» heller ikke
benyttes i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 2-2, som hjemler
utenlandske statsborgers rett til utdanningsstøtte.

Skal man oppnå den ønskede datafangst er det viktig å harmonisere
begrepsbruken både internt og på tvers av de ulike regelverksområdene. For
øvrig viser vi til ovennevnte konklusjon om at UDI ikke kan pålegges å
utlevere opplysninger vi ikke har lagret eller å innhente opplysninger på
vegne av en annen etat som ikke er nødvendig for våre oppgaver. UDI ber
derfor om at begrepene «ektefelle, samboer med felles barn, partner og
forsørger» i ny § 6 annet ledd erstattes med «referanseperson». Det bør
også fremkomme tydelig at «referanseperson» er nærmere definert i
utlendingsloven.

Vi mener for øvrig at ordlyden i ny § 6 annet ledd er upresis. Det er uklart om
begrepet «vedkommende» viser tilbake til referanseperson eller søker. Det
bør presiseres, slik at det fremkommer tydelig om hvem Lånekassen kan
innhente opplysninger om fødselsnummer, statsborgerskap og
oppholdsgrunnlag.

Vi foreslår at ordlyden i ny § 6 annet ledd endres til:

Når søker ikke er norsk statsborger og søkers rett til opphold i Norge er
knyttet til en referanse erson 7.utlendin sloven ka ittel 6 kan Lånekassen
innhente opplysninger fra Utlendingsdirektoratet om referanse ersonens
fødselsnummer, statsborgerskap og oppholdsgrunnlag.

Datakvaliteten på opplysninger om referansepersonen
Vi gjør oppmerksom på at Utlendingsdirektoratet ikke alltid vil ha registrert
fødselsnummer til referansepersoner. Det er teknisk mulig å koble søkeren
med referansepersonen og referansepersonens statsborgerskap og
eventuelt oppholdsgrunnlag, men også her er datakvaliteten varierende
blant annet på grunn av manglende registreringer.

Med hilsen

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Marius Mølmen Moen
underdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor
ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk.
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