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Statsbudsjettet 2021 Tillegg til tildelingsbrev LK 02/21 Overføring av 
ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021 og oppdrag om ny forskrift om 
behandling av personopplysninger 

Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet til Lånekassen for 2021 og til søknad fra 
Lånekassen om overføring av ubrukte midler fra 2020 datert 2.2.2021.  
 
Når det gjelder rapportering om bruk av midlene, vises det til pkt. 8.2 i tildelingsbrevet for 
2021.  
 

1. Justerte tildelinger 

Med grunnlag i Finansdepartementets godkjenning 3.3.2021 til å overføre ubrukte 
bevilgninger fra statsbudsjettet for 2020, gis med dette Lånekassen fullmakt til ytterligere å 
belaste kapittelpost 2410.01 med inntil 13,708 mill. kroner på statsbudsjettet for 2021. 
Lånekassen disponerer da 414,388 mill. kroner på kap. 2410 post 01. 
 
Beløpet fordeler seg slik: 
Mindreforbruk 2020 på kapittelpost 2410.01 12 639 000 kroner 
Merinntekt 2020 på kapittelpost  5310.03       500 000 kroner 
Fullmakt om utbetalingsløsning       569 000 kroner 
    13 708 000 kroner 
 
Lånekassen hadde i 2020 et mindreforbruk på 12,6 mill. kroner på kapittelpost 2410.01, samt 
merinntekt på kapittelppost 5310.03 på 0,5 mill. kroner. Jf. Kunnskapsdepartementets brev til 
Lånekassen 25.11.2020 kan bevilgningen på kapittelpost 2410.01 overskrides tilsvarende 
merinntekt i tilskudd fra Difi, som er inntektsført på kapittelpost 5310.03. I henhold til 
Stortingets fullmakt om utbetalingsløsning for overtid, reisetid og timelønn i 2020 kan 
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Side 2 
 

Lånekassen overføre 0,6 mill. kroner fra 2020 til 2021, jf. Finansdepartementets rundskriv R-
2/2021. 
 

2. Oppdrag om ny forskrift om behandling av personopplysninger 

Lånekassen bes om å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til ny forskrift om 
Lånekassens behandling av personopplysninger med frist 30. juni 2021.  

 
Bakgrunn for oppdraget 
I mars/april 2021 sender departementet et lovproposisjon til Stortinget med forslag til 
endringer i blant annet utdanningsstøtteloven. Forslagene gjelder behandling av 
personopplysninger i Lånekassen. Det foreslås en generell hjemmel for behandling av 
personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å forvalte rettigheter og plikter etter 
utdanningsstøtteordningene. Det foreslås å lovfeste at Lånekassen kan ta avgjørelser som 
utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger. Slike avgjørelser 
kan ikke bygge på skjønnsmessige lov- eller forskriftsvilkår, med mindre avgjørelsen er 
utvilsom. Behandlingen må også sikre partens krav til forsvarlig saksbehandling, og den må 
være forenlig med retten til vern av personopplysninger. Den registrerte har i tillegg rett til 
manuell overprøving av avgjørelsen. Vilkår for viderebehandling av personopplysninger for 
utvikling og test, utredning og evaluering, samt for tilpasset informasjon foreslås ikke regulert 
i lov. Det foreslås hjemmel for å gi forskrift som kan regulere blant annet slik 
viderebehandling.  
  
Det foreslås videre at loven fastslår at Lånekassen kan hente inn opplysninger fra andre når 
dette er nødvendig for å forvalte en søker eller låntakers rettigheter etter regelverket for 
utdanningsstøtte, og at slike opplysninger kan hentes inn uten hinder av taushetsplikt. Videre 
foreslås det en hjemmel for at departementet gir forskrift om innhenting av 
personopplysninger, blant annet om hvilke personopplysninger som kan hentes inn, hvor de 
kan hentes inn fra og om hvilke personer. Det foreslås også en lovbestemmelse om 
utlevering av nærmere bestemte opplysninger til andre lands utdanningsstøttemyndigheter.  
  
Departementet viser til lovproposisjonen.  
  
Nærmere beskrivelse av oppdraget 
Lånekassen får i oppdrag å utarbeide et utkast til høringsnotat med forslag til ny forskrift om 
Lånekassens behandling av personopplysninger. Denne vil erstatte gjeldende forskrift om 
Lånekassens adgang til innhenting av personopplysninger.  
  
Forslaget til lovendringer som var på høring høsten 2020 inneholdt enkelte forslag til 
lovendringer som ikke er inkludert i lovforslaget. Dette gjelder regulering av viderebehandling 
av personopplysninger ved utvikling og test, utredning og evaluering, samt tilpasset 
informasjon, og nærmere regulering av rammene for adgangen til innhenting av 
personopplysninger. Utkastet til forskrift skal som utgangspunkt ha tilsvarende innhold som i 
høringsnotatet høsten 2020.   
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Høringsnotatet inneholdt også forslag om å regulere hvilke personer det kan innhentes 
personopplysninger om, sammen med en åpning for at også innhenting om andre personer 
kunne reguleres i forskrift. Lovforslaget regulerer likevel ikke denne persongruppen, og den 
må derfor reguleres i forskriften. Også her skal det tas utgangspunkt i omtalen og forslaget 
som ble sendt på høring.  
  
Ut over dette ber vi Lånekassen vurdere hvilke andre forhold som bør reguleres i forskrift. 
Reguleringen bør skje etter de samme prinsippene om åpenhet og klarhet som er omtalt i 
høringsnotatet og lovproposisjonen.  
 
Dialog med departementet 
Departementet vil kalle inn til et møte etter at oppdraget er mottatt i Lånekassen. Vi legger 
også opp til løpende dialog underveis om utformingen av forskriften. Vi ber også Lånekassen 
om å kalle inn til et møte når det foreligger et utkast til høringsnotat. Dette vil gi mulighet til å 
avklare spørsmål før utkastet oversendes departementet. Det kan også være aktuelt med et 
møte etter at utkastet er levert.  

 
 
Med hilsen 
 
 
Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingvild Birknes-Berg 
seniorrådgiver 
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