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Universitetet i Tromsø har kommentarer til forslaget til ny § 23-2  Samisk

K
2k NOV, 2009

Dato: 9.11.2009

SVAR PÅ HØRING OM FORSKRIFT OM FORRENTNING OG
TILBAKEBETALING AV UTDANNINGSLÅN OG TAP AV RETTIGHETER

Vi viser til deres brev datert 19. oktober 2009 hvor dere inviterer til høring om forslag til
forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010.

Etter forslagets § 23-2 andre ledd skal ordningen med ettergivelse av utdanningsgjeld også
lånetakere som tar følgende utdanninger:

60 studiepoeng samisk språk dersom lånetaker tidligere har fullført praktisk-
pedagogisk utdanning
Praktisk pedagogisk utdanning dersom lånetakeren tidligere har avlagt 60 studiepoeng
i samisk språk
60 studiepoeng samisk språk dersom lånetaker tidligere har fullført
førskolelærerutdanning
fullført førskolelærerutdanning dersom lånetaker tidligere har avlagt 60 studiepoeng
samisk språk

Universitetet i Tromsø synes det er positivt at låntakere som skaffer seg kompetanse i samisk
språk som en del av eller som et tillegg til en lærerutdanning kan få ettergitt deler av sin
utdanningsgjeld.

Universitetet i Tromsø vil imidlertid peke på noen utfordringer ved forvaltningen av
ettergivelsesordningen. Universitetet rapporter studentdata til Statens lånekasse og har i den
forbindelse også blitt bedt om informasjon om utdanningsbakgrunn for studenter som kan
falle inn under de ulike ettergivelsesordningene hos Statens lånekasse. Ved universitetet
registreres ekstern utdanning kun i de tilfeller hvor utdanningen skal innpasses i en utdanning
ved universitetet. Dette innebærer at universitetet som regel ikke vil ha registrert data om
ekstern utdanning for våre studenter. Videre vurderer vi det slik at universitetet av
personvernhensyn ikke kan registrere opplysninger om ekstern utdanning, så langt det ikke er
nødvendig for forvaltningen av utdanningsvirksomheten ved universitetet. Studenter vil heller
ikke sende inn slik dokumentasjon til universitetet uten at det skal inngå i utdanningen ved
universitetet.
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Universitetet i Tromsø viser til at tilbakebetaling og ettergivelse av utdanningsstøtte i
utgangspunktet er et forhold mellom låntaker og långiver. Da Statens lånekasse i forhold til
§ 23-2 andre ledd ikke vil kunne få tilstrekkelig data fra universitetene og høgskolene, må
nødvendig dokumentasjon på grunnlag for ettergivelse av utdanningsgjeld innhentes direkte
fra lånetaker.

Avslutningsvis vil vi peke på forskrift om innhenting av opplysninger, FOR-2005-07-08-826,
punktene 10 og 11 hvor det er fastsatt hvilke opplysninger Statens lånekasse kan innhente fra
blant annet Universitetet i Tromsø. Slik universitetet vurderer det inngår her ikke
opplysninger om tidligere utdanningsbakgrunn.

Utover dette har ikke Universitetet i Tromsø noen kommentarer til forslaget til ny forskrift.
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