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Høring av endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av 

opplysninger 

Vi viser til høringsbrev av 28.1.2015 vedlagt forslag til endringer i §§ 5 og 10 i forskrift 

28. august 2014 nr. 1123 om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger. 

Det foreslås at Lånekassen i § 5 skal få hjemmel til å innhente opplysninger fra 

Skatteetaten om kapitalkostnad og andre fradrag. Lånekassen er enig i forslaget. Det 

er viktig for maskinell saksbehandling av behovsprøvingen mot økonomien til søkers 

forsørgere for søkere med ungdomsrett.  

Det foreslås også at Lånekassen i § 10 skal kunne innhente opplysninger fra 

fylkeskommunen om alle lærlinger eller lærekandidater er tatt opp i utdanningen og har 

rett til å gå opp til eksamen, om endring i utdanningen, faglig progresjon og om 

vedkommende har godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Lånekassen er enig 

i forslaget, men anmoder om at det tas inn i ordlyden at Lånekassen også kan innhente 

opplysninger om lærekontrakten eller opplæringskontrakten som 

lærlingen/lærekandidaten har. Disse opplysningene fra fylkeskommunen om kontrakten 

gjelder blant annet programområde, om søker har ungdomsrett, varigheten av 

lærekontrakten, lærlingens stillingsprosent, navn og adresse og andre opplysninger om 

arbeidsgiver. Opplysninger om kontrakten er nødvendig for å kunne behandle søknad 

om støtte fra lærlingen/lærekandidaten. Vårt forslag er lagt inn med understreking 

nedenfor:  

§ 10 Innhenting av opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner og fra 

fylkeskommunen  

        For alle elever, lærlinger, lærekandidater og studenter kan det hentes inn 

opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner og fra fylkeskommunen 

om  

a) vedkommende er tatt opp i utdanningen og har rett til å gå opp til eksamen, og om 

endring i utdanningen (studentstatus, elevstatus eller status som lærling eller 

lærekandidat)  

b) eksamen er bestått, og om utdanningen er fullført (faglig progresjon).  
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        For alle lærlinger og lærekandidater kan det hentes inn opplysninger fra 

fylkeskommunen om vedkommende har godkjent lærekontrakt eller 

opplæringskontrakt, og opplysninger om lærekontrakten eller opplæringskontrakten.  

 

Adgangen til elektronisk innhenting av opplysninger fra andre offentlige virksomheter til 

bruk i saksbehandlingen er viktig for Lånekassens digitaliseringsarbeid.  

Vennlig hilsen 

Liv Simonsen Nina Almvik 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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