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Høringsuttalelse vedrørende forslag om endringer i forskrift om 
Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger 

 

Skattedirektoratet viser til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til endring i 

forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger. Det er foreslått to endringer: 

 

1. Utvidelse av Lånekassens hjemler for innhenting av opplysninger fra Skatteetaten. 

2. Forslag om at foreslått endring av lovhjemmel for Lånekassens innhenting av opplysninger 

om lærlinger og lærekandidater fra fylkeskommunen presiseres i forskriften. 

 

 

Skattedirektoratets vurdering 

 

Skattedirektoratet er i hovedsak positiv til endringsforslagene. 

 

 

Om punkt 1 

 

Det fremgår på side 4 i høringsnotatet at § 5 i forskriften må endres for å sikre riktig beregning av 

utdanningsstøtte. Det er foreslått at § 5 annet ledd annet punktum ved tildeling av behovsprøvd 

støtte gir Lånekassen hjemmel for innhenting av personopplysninger om inntekt, kapitalkostnad og 

andre fradrag og skatteklasse for søkerens forsørgere. 

 

Ordlyden i forslaget er noe vid. Dette gjelder særlig det som er nevnt om andre fradrag. Det bør, 

såfremt det er mulig, presiseres hvilke personopplysninger Lånekassen kan innhente for å sikre 

riktig beregning. Alternativt bør det fremgå klart av regelverket at opplysningene må være 

nødvendige for å realisere formålet med behandlingen. 

 

 

Om punkt 2 

 

Utdanningsstøtteloven § 23 fjerde ledd annet punktum åpner for at Lånekassens hjemmel for 

innsamling etter første punktum, også gjelder for andre som ikke er søkere eller låntakere i 
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Lånekassen. Det bør fremgå av regelverket at det kun kan innhentes personopplysninger som er 

nødvendig for å realisere formålet med behandlingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Det forutsettes at det utvikles en teknisk løsning for å ivareta de praktiske sidene av forslaget. Dette 

vil medføre kostnader i forbindelse med utvikling, samt årlige driftskostnader. 

 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken. 

Med hilsen 

Erling Solberg 

Seniorskattejurist 

Rettsavdelingen, skatteforvaltning 

Skattedirektoratet 

 Christopher Mittet Korsell 
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