
 

 

Styrelsen for  

Arbejdsmarked  

og Rekruttering  

Njalsgade 72A 

DK-2300 København S 

 

T +45 7214 2000 

 

 

Dato: 2. juni 2017 

Til høringsparter, jf. høringsliste    

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring vedrørende om det fælles it-baserede datagrundlag og statistiske data-

varehus for beskæftigelsesindsatsen 

 

Hermed fremsendes udkast til ny Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrund-

lag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. 

 

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og statistiske datavarehus for 

beskæftigelsesindsatsen fastsætter bestemmelser om: 

 

 Hvilke informationer, der skal registreres, indberettes og modtages af jobcentre, 

kommuner og a-kasser på beskæftigelsesområdet. 

 Hvordan og hvornår registrering, indberetning og modtagelse skal finde sted. 

 Administrative og tekniske forhold vedrørende integrationer med det fælles data-

grundlag – herunder krav til it-systemer. 

 

De væsentligste ændringer i denne bekendtgørelse er følgende:  

 

 Redaktionel ændring af § 21 om frister for dagpengemodtageres selvbooking af 

jobsamtaler. Den tidligere § 22 er indarbejdet som nyt stk. 2 i § 21. 

 

 Registrering og indberetning af frister for andre kontaktgrupper end dagpenge-

modtagere fremgår i nyaffattet § 22. 

 

 Jobcentrets og a-kassernes forpligtelser til at registrere og indberette berigtigelser 

for fejlregistreringer i forbindelse med afholdte samtale, jf. persondataloven, er 

indarbejdet (§ 26, stk. 4, hhv. § 88, stk. 3). 

 

 Registrering og indberetning af helbredsmæssige forhold af betydning for formid-

ling af job (kapitel 14). Der er tale om en formalisering af gældende praksis. 

 

 Ny registrering af manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbnings-

tid (§ 90, stk. 3, nr. 2, og tilføjelse i bilaget).  

 

 Afgrænsede oplysninger fra a-kassernes indberetninger til FLEUR videregives til 

jobcentrene (§ 99, stk. 5, og § 100, stk. 4). Videregivelsesbestemmelserne træder i 

kraft 18. september 2017 (§ 138, stk. 3). 

 

 Der er valgfrihed for a-kasserne til, om oplysninger om feriedagpenge for perioder 

hen over 1. juli 2017 indrapporteres til RAM eller til FLEUR. Oplysningerne ind-

berettes til enten RAM eller FLEUR (§ 139, stk. 2, nr. 2, og stk. 3). 
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 Der er indarbejdet et nyt kapitel 37 om indberetning af førtidspensionsoplysninger 

og et nyt kapitel 38 om indberetning af oplysninger om 225 timers reglen. 

 

Herudover er der sket enkelte andre redaktionelle tilføjelser, ændringer og præciserin-

ger i bekendtgørelsen.  
 

Høringsfrist 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes være Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering i hænde onsdag den 14. juni 2017 klokken 12.00. Be-

mærkningerne bedes sendt til Mette Gregers Jensen på MGJ@star.dk.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Langager 

Kontorchef 
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