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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, samt 

 administrative og tekniske forhold vedrørende integrationer med det fælles data-

grundlag – herunder krav til it-systemer. 

 

De væsentligste ændringer i denne bekendtgørelse er følgende:  

 

 Forvaltningen af Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. er tilfø-

jet til anvendelsesområdet for det fælles it-baserede datagrundlag (§ 1) 

 

 Mulighed for anvendelse af et andet it-system til understøttelse af selvbooking end 

det som STAR stiller til rådighed for jobcentrene (kap. 3) 

 

 Særlig satstype vedrørende selvstændige med fast dagpengesats (§ 70) 

 

 Ny registrering af manglende pasningsmulighed udenfor institutionens åbningstid 

(kap. 22 og tilføjelse i bilaget).  

 

 Indberetning af oplysninger om udbetalte arbejdsløshedsdagpenge, EØS-

dagpenge, efterløn og feriedagpenge (nyt kap. 25 og overgangsbestemmelse i § 

139, stk. 2). Det skal om overgangsbestemmelsen bemærkes, at den i kantede pa-

renteser, da der pågår forretningsafklaring med a-kasserne om overgangssituatio-

nen om omkring 1. juli 2017. 

 

 Redaktionelle ændringer i omtale af fælles jobsamtaler (§§ 12, 20, 21, 23, 24, 28, 

40 og 84)  

 

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

ger i bekendtgørelsen.  
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Høringsfrist 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes være Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering i hænde fredag den 17. marts 2017 klokken 12.00. Be-

mærkningerne bedes sendt til Charlotte Christensen på mail cfc@star.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Langager 

Kontorchef 
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