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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven

Vi viser til deres brev av 14. oktober 2014 hvor dere sender forslag til endringer i lov 3. juni
2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven), ut på høring.

Datatilsynets kommentarer er knyttet til de sidene av høringsforslagene som berører
problemstillinger som gjelder personvern. Slik vi ser det gjelder dette § 23 fjerde ledd i
utdanningsstøtteloven hvor det står skrevet Fra utdanningsinstitusjonene ogftlkeskommunen
kan Lånekassen innhente opplysninger om student- eller elevstatus, godkjent lærekontrakt og
faglig progresjon. Dette gjelder ogsåfor dem som ikke er søkere eller låntakere i Lånekassen.

Kunnskapsdepartementet anser dette som en mindre utvidelse med små personvernmessige
konsekvenser. Datatilsynet deler ikke denne oppfatningen, og vi stiller spørsmål til om
Kunnskapsdepartementet har foretatt en utredning av personvernkonsekvenser underveis i
arbeidet med lovendringen. Hver gang utdanningsstøtteloven har kommet ut på høring, har vi
bemerket at bestemmelsen er formulert altfor vidt i det den nærmest gir Lånekassen en
blancofullmakt, både i forhold til hvor informasjon kan innhentes fra, hvilke opplysninger
som kan innhentes, og om hvem. Dette vil kunne lede til innsamling av store mengder
overskuddsinformasjon. Videre vil søker/låntaker, og ikke minst tredjeperson, ha svært
begrensede forutsetninger over informasjonsstrømmen. Tredjeperson vil heller ikke ha noen
foranledning til å sette seg inn i utdanningsstøtteloven, siden man sannsynligvis vil anse seg
uberørt av en lov man ikke selv søker rettigheter eller blir pålagt plikter etter.

Vår mening om dette har blitt aktualisert ved at lovendringen legger opp til at det nå også skal
innhentes godkjent lærekontrakt fra fylkeskommunen. Lånekassen vil med denne endringen
innhente opplysninger om samtlige lærlinger, uansett om de er søkere/låntakere eller ikke.
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Vi foretrekker at Lånekassen i langt større utstrekning enn det som er foreslått, innhenter
opplysninger fra søker/låntaker selv, til tross for at Kunnskapsdepartementet mener at det er
mer ressurskrevende. I det lange løp, kan det også vise seg ressurskrevende å innhente
opplysninger elektronisk fra andre etater fordi man nødvendigvis vil måtte foreta manuelle
etterkontroller av innsamlede opplysninger.
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