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Oflokomnmne
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 

Byrådens sak

Byfrådens sak nr.: 12/2014 Vår ref. (saksnr.): 201401 152-4

Vedtaksdato: 23.04.2014 Arkivkode: 400

BYRÅDENS SAK /2014 - OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALESE TIL FORSLAG
TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM INNHENTING AV OPPLYSNINGER
LÅNEKASSEN

Saksfremstilling:
Kunnskapsdepartementet har i brev av 28.02.2014 sendt på høring forslag til endringer i forskrift
om innhenting av opplysninger til Lånekassen.

Saken gjelder forslag til endringer i gjeldende forskrift om innhenting av opplysninger fra andre til
bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetaling av utdanningslån med
hjemmel i lov 3. juni 2005 nr 37 om utdanningsstøtte § 23. Forslagene er i hovedsak mindre
utvidelser og presiseringer av Lånekassens grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre
dataregistre. Målet er å gi kundene gode digitale tjenester. og samtidig effektivisere forvaltningen
av utdanningsstøtteordningen. Personvemkonsekvensene er begrensede.

Vedlagt følger Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotatet, som viser forslagene til
endringer i forskrift om innhenting av opplysninger. Høringsfristen er 28.05.2014.

Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:
Oslo kommune avgir følgende uttalelse til Kunnskapsdepartementets høringsbrev Høring -
Forslag til endring i_forskrift om innhenting av opplysninger:

Oslo kommune vil understreke det juridiske prinsippet om at det som er regulert av forskrift må ha
hjemmel i lov. Oslo kommune stiller spørsmål ved om endringene, jf. ny § 9 i forskriften. er
innenfor rammen i utdanningsstøtteloven § 23 fjerde ledd om hvilke opplysninger Lånekassen kan
be om fra utdanningsinstitusjoner.

§ 23. Innhenting av opplysninger fra andre, -l. ledd
t) Fra zltdaiiniitgs'institt/.sjoiiene kan Lånekassen inn/Ienle opplysninger om slz/dentslatus ogfizg/ig
progresjon. Dette gelclei' 0g.s'c°1_f0rdem som ikke er .sokere eller låntakere i Lanekcrsseri ().
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6. ledd:
() Lånekassen skal gis nødvendige opplysninger uhindret av taushetsplikt. Opplysningene kan innhentes
elektronisk (...).

Forslag til ny § 9 Innhenting av opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner
For alle elever og studenter kan det hentes inn opplysninger fra offentlige og private
utdanningsinstilusjotier om

a) eleven eller studenten er tatt opp i utdanningen og har rett til å gå opp til eksamen, og om endring i
utdanningen (studenlstatus)
b) eksamen er bestått, og om utdanningen er fall/fort (faglig progresjon).

Oslo kommune stiller spørsmål ved om elevers sykdom eller fødsler ligger innenfor lovens begrep
"studentstatus og faglig progresjon" slik loven sier at Lånekassen kan be om opplysninger om.
Det følger av forvaltningsloven § 13 fandre ledd at selv om man etter lov er pliktig til å gi
opplysninger, begrenses ikke den lovbestemte taushetsplikten med mindre vedkommende
bestemmelsefastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. I og med at det i
utdanningsstøtteloven § 23 sjette ledd er presisert at opplysningene kan gis uhindret av
taushetsplikt, legger Oslo kommune til grunn at dette forholdet ikke er problematisk ved denne
høringen.

Forslag til ny § I 0 Innhenting av opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner
og fra fylkeskommunen
For elever og studenter som er søkere i Lånekassen, kan det i tillegg til opplysningene i § 9 hentes inn
opplysninger fra ojfentlige og private utdanningsinstitusjoner ogfrajj/lkeskornmunen om
()
e) søkeren har rett til grunnskoleopplæring etter opplceringslova§ 4A-1
fl søkerens avbrudd eller fravær fifa utdanningen skyldes sykdom eller jodsel.

til e): Oslo kommune vil anføre at det er viktig at Lånekassen er klar over at rett til
grunnskoleopplæring for voksne innebærer når den først er innvilget, en ubegrenset rett til slik
opplæring. Rettigheten må derfor knyttes til om deltakeren faktisk mottar opplæring i
stønadsperioden.
til D: Så lenge informasjonen håndteres som annen personsensitiv informasjon ser ikke Oslo
kommune noe til hinder for at Lånekassen får tilgang til opplysninger om elevers avbrudd i
opplæringen skyldes sykdom eller fødsel.

Oslo kommune har for øvrig ingen kommentarer til forslagene.

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
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Vedlegg: Høringsnotat
Høringsbrev
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