
13. juni 2017 

 

J.nr. 2017-0017-28048 

Cpr.nr.  

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 
 

 

  

 

 

Til Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering 
 

 
Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering 
af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 
 
Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Ankestyrelsen  
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Susan Therkelsen

Fra: Karen Louise Riis <klr@danskeakasser.dk>

Sendt: 29. maj 2017 12:03

Til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering; Margrethe Martensen

Cc: Heidi Lindholm; Jan Strøbæk; Henrik Loop; Anders Gabriel Pedersen

Emne: SV: Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse 

offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og 

arbejdsløshedskasserne

Prioritet: Høj

Til STAR 

  

Danske A-kasser har ikke som sådan bemærkninger til denne bekendtgørelse. Vi forudsætter, at bekendtgørelsens § 

23, stk. 7, ikke ændrer ved den af STAR godkendte karantæne-belægningsmodel, som a-kasserne nu har 

implementeret i deres udbetalings- og indberetningssystemer. 

  

Her belægges med karantæne på først mulige dag med dagpenge i måneden, dog således at dage med dagpenge 

forud for en karantænes virkningstidspunkt ikke karantænebelægges, men friholdes for karantæne.    

  

Med venlig hilsen 

Karen Louise Riis 

  

  

Fra: Margrethe Martensen [mailto:mama@star.dk]  

Sendt: 24. maj 2017 11:07 

Til: ast@ast.dk; ase@ase.dk; atp@atp.dk; bdo@bdo.dk; Kristian Bak <KBA@star.dk>; dak <dak@danskeakasser.dk>; 

ds@socialraadgiverne.dk; dt@datatilsynet.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; fsr@fsr.dk; kl@kl.dk; 

info@rigsrevisionen.dk; pote@atp.dk; sm@sm.dk; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; UVM - UVMIPOST 

<uvm@uvm.dk> 

Cc: Anne Hedegaard <AIH@star.dk>; Susan Therkelsen <sth@star.dk> 

Emne: Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 

  

Til organisationer m.fl. på vedhæftede høringsliste 

  

Vedhæftet sendes høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der 

udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der henvises til vedhæftede 

høringsbrev. 

  

Bemærkninger skal være modtaget i styrelsen senest tirsdag den 13. juni 2017, kl. 12. 

  

Venlig hilsen 

  

Margrethe Martensen 
Fuldmægtig 
Sociale Ydelser 
  
Direkte telefon: 72 21 76 84  
E-mail: mama@star.dk  
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Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering 
Njalsgade 72 A 
2300 København S. 
Tlf.: +45 72 21 74 00 
Sikker e-mail: star@star.dk 
Hjemmeside: www.star.dk   

Danish Agency for 
Labour Market and Recruitment 
Njalsgade 72 A 
2300 København S. 
Phone: +45 72 21 74 00 
Secure e-mail: star@star.dk  
Website: www.star.dk   

  

� Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail, hvis det er nødvendigt. 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 24. maj 2017 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til det ovenfornævnte 

udkast til bekendtgørelse. 

 

Datatilsynet skal generelt understrege, at behandling af personoplysninger 

under alle omstændigheder skal ske under behørig iagttagelse af persondata-

lovens
1
 og sikkerhedsbekendtgørelsens

2
 regler. 

 

Datatilsynet kan navnlig pege på følgende regler i persondataloven: 

 

 Grundbetingelserne i persondatalovens § 5 om god databehandlings-

skik, saglighed, proportionalitet, datakvalitet og sletning 

 Behandlingsbetingelserne i persondatalovens § 6 om almindelige per-

sonoplysninger, §§ 7 og 8 om følsomme personoplysninger samt § 11 

om personnumre 

 Reglerne om de registreredes personers rettigheder i kapitel 8-10, her-

under 

o Den dataansvarliges oplysningspligt ved modtagelse/indsamling af 

oplysninger, jf. persondatalovens §§ 28 og 29 

o Den registreredes ret til indsigt og øvrige rettigheder  

 Reglerne om datasikkerhed i §§ 41 og 42 – kravet om fornødne sikker-

hedsforanstaltninger, skriftlig databehandleraftale og kontrol med data-

behandleren  

 Reglerne om anmeldelse til og tilladelse/udtalelse fra Datatilsynet i ka-

pitel 12 og 13 samt reglerne om tilladelse fra Datatilsynet i bl.a. § 10, 

stk. 3, og § 27, stk. 4 

 

Hvis der i bekendtgørelsen fastsættes regler om behandling af personoplys-

ninger, skal der være hjemmel til dette i bemyndigelsesloven. 

                                                 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer 
2 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse 

nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, 

som behandles for den offentlige forvaltning 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Njalsgade 72 A 

2300 Københavns S 

 

Sendt til: star@star.dk, aih@star.dk og ma-

ma@star.dk  

13. juni 2017 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 
  
Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300  København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-mail 

dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr.  2017-122-1390 

Dok.nr. 432723 

Sagsbehandler 

Bjarke Sejer Bro 

Direkte 3319 3217 

mailto:star@star.dk
mailto:aih@star.dk
mailto:mama@star.dk
mailto:mama@star.dk
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Eventuelle bestemmelser om behandling af personoplysninger i bekendtgørel-

sen må ikke fravige persondataloven. Fravigelse af persondataloven kan såle-

des kun ske ved lov, og det skal i den forbindelse fremgå af lovforslaget, at 

der tilsigtes en fravigelse af persondataloven.  

 

Hvis der er særregler om behandling af personoplysninger i den lov, som be-

kendtgørelsen vedrører, skal disse regler også iagttages.  

 

Dette høringssvar er standardmæssigt. Da Datatilsynet har mange sager under 

behandling, har tilsynet desværre ikke mulighed for at forholde sig konkret til 

bekendtgørelsens bestemmelser. 

 

Datatilsynet må således forbeholde sig sin stillingtagen til eventuelle behand-

linger af personoplysninger som følge af bekendtgørelsens bestemmelser i 

tilfælde af en eventuel klage eller lignende. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarke Sejer Bro 

 



 

fsd@socialchefforeningen.dk 
Tlf.: 55 36 27 30 

1 

 
 
Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering       

Vordingborg 
30. maj 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der ud-
betales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 
 
Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) takker for mulighe-
den for at kommentere på udkastet. 
 
Udkastet giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
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Susan Therkelsen

Fra: Ulrik Frese <ufr@lederne.dk>

Sendt: 12. juni 2017 16:30

Til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering; Anne Hedegaard; Margrethe 

Martensen

Emne: Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Tak for høring af 24. maj 2017 om ovennævnte bekendtgørelse. 

 

Vi har ikke nogen bemærkninger dertil. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulrik Frese 

Teamchef 

 

Dir. 3283 3385  

ufr@lederne.dk 

 

 

Lederne 

Vermlandsgade 65 

2300 København S 

Tlf. 3283 3283 

www.lederne.dk 
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Att.: Anne Hedegaard og Margrethe Martensen 

Landgreven 4 

1301 København K 

 

Tlf. 33 92 84 00 

 

rr@rigsrevisionen.dk 

www.rigsrevisionen.dk 

  

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse 

offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark 

og arbejdsløshedskasserne 

 13. juni 2017 

 

Rigsrevisionen modtog den 24. maj 2017 høring over udkast til revideret be-

kendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kom-

munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Vi har gennem-

gået udkastet for bestemmelser om statslig økonomistyring, regnskab og revi-

sion og har ikke bemærkninger hertil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Egelund Jensen 

Specialkonsulent 

1. kontor 

J.nr.: 45699 
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Susan Therkelsen

Fra: Tine Krogh Præst - TKP <TKP@atp.dk>

Sendt: 13. juni 2017 10:55

Til: Anne Hedegaard; Margrethe Martensen; Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering

Emne: Svar ang. høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse 

offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og 

arbejdsløshedskasserne

Vedhæftede filer: Høringsbrev 24052017.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til revideret 

refusionsbekendtgørelse 24052017.docx.pdf

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

Att.: Anne Hedegaard og Margrethe Martensen 

 

Vedr. høring over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 

 

Vi takker for høring af 24. maj 2017 over udkast til revideret bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige 

ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 

Udbetaling Danmark har ingen bemærkninger til udkastet.  

 

 
Venlig hilsen  
Tine Krogh Præst 
 
 

 
Udbetaling Danmark · Hillerød 
Juridisk Konsulent - Udbetaling Danmark - Jura 
Direkte nummer +45 48 20 38 91  ·  Mobil +45 24 92 51 63 
E-mail TKP@ATP.DK 
 
ATP · Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød  
Telefon +45 70 11 12 13 · www.atp.dk · CVR-nr. 43405810  
Følg ATP Koncernen på Facebook · LinkedIn 
 
Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at 
udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det 
til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.  
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