
Kære Nanna Louise 

Tak for fremsendelse af høringsmaterialet. 

AES har ingen bemærkninger. 

Venlig hilsen
Jack Hove
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For information om, hvordan ATP Koncernen behandler dine personoplysninger, se atp.dk/behandling-af-personoplysninger  

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. 



Danmarks Veteraner
 Landsforeningen
 Protektor H.K.H. Prins Joachim

Landsformand: Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved.
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Medlem af World Veterans Federation.
CVR.nr. 39913938

07 DEC 2021
bkh/-

Til 

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Emne: 

Udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for udsendt personel 
m.v. 

Hermed kvitteres for modtagelsen af ministeriets skr. af 18 NOV 2021, jf. herved ministeriets 
j.nr. 2021/00750, vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende 
ydelse for udsendt personel m.v.

Idet der henvises til Danmarks veteraners udtalelse af 30 AUG 2021 vedr. udkast til forslag til 
lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordningen for pensionslignende 
ydelse for udsendt personel m.v.) med hensigt om at sikre retsgrundlaget således, at alle ve-
teraner – og deres pårørende – fortsat kan modtage tilkendte ydelser, samt at personkredsen 
udvides permanent, således at der også i fremtidige sager vil ske udbetaling til hele den 
kreds af veteraner, som i praksis modtager ydelserne (hvilket lovforslag ses vedtaget af Fol-
ketinget ved tredjebehandling 02 DEC 2021), har foreningen ikke bemærkninger af generel 
karakter til den udmøntning, der ses søgt gennemført med bekendtgørelsesudkastet.

Foreningen noterer sig dog specifikt bekendtgørelsesudkastets § 8, stk. 2 med hensyn til, at 
personel udsendt før 14 AUG 1996 kun kan modtage en supplerende skattepligtig løbende 
ydelse med virkning fra den 1. januar 2018.

Henset til, at der også for personel udsendt til ikke mindst Balkan findes en del efterfølgende 
sygdomsramt personel, kan den nævnte indskrænkning i medfør af nævnte bestemmelse 
umiddelbart opfattes som en forskelsbehandling, der dels kan rejse spørgsmål om anvendel-
sen af hjemlen efter lovens nuværende § 11 b. stk. 2 til at initiere forskelsbehandling mellem 
veteraner, dels rejse spørgsmål om en konkret ikke-saglig begrundet forskelsbehandling.

Med venlig hilsen

Birger Kjer Hansen
Medlem af Hovedbestyrelsen Danmarks veteraner, sagsbehandler lovforslag m.v.



J.nr. 2021-12-1458
Dok.nr.  421350
Sagsbehandler
Rasha Eleish

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk

CVR 11883729

Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9    
1060 København K

Sendt til: fmn@fmn.dk og nls@fmn.dk 

Forsvarsministeriets sagsnummer 2021/007501: Høring over udkast 
til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for udsendt 
personel m.v.

Ved brev 18. november 2021 har Forsvarsministeriet anmodet Datatilsynet om eventuelle 
bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for udsendt 
personel m.v.

Det fremsendte giver umiddelbart ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger.

Datatilsynet forudsætter, at den behandling af personoplysninger, der følger bekendtgørel-
sen, vil ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Med venlig hilsen

Rasha Eleish

6. december 2021



HOD har ingen umiddelbare bemærkninger til fremsendte bekendtgørelsesudkast. 
 
 
  
Med venlig hilsen
Hans Hartmann
Konsulent
Tel: +45 2240 1252

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - +45 3315 0233
Olof Palmes Gade 10 - DK-2100 København Ø - www.hod.dk

Du kan sende personfølsomme informationer som sikker post til os, ved at benytte dette link

Ved henvendelse til HOD giver du samtidig samtykke til at vi kan behandle denne sag, herunder at vi anvender dine 
personfølsomme data i nødvendigt omfang.
Vi opfordrer dig til at give HOD et generelt samtykke via www.hod.dk, når du logger ind på hjemmesiden, hvor de 
Generelle betingelser også kan læses.



Forsvarsministeriet 
Holmens Kanal 9 
1060 København K 

Forsvarsministeriet 
Holmens Kanal 9 
1060 København K 3 december 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for 
udsendt personel m.v. 

Forsvarsministeriet sendte den 18 november 2021 udkast til bekendtgørelse om 
udbetaling af supplerende ydelse for udsendt personel m.v. Herunder kommer 
bemærkninger fra Hærens Konstabel- og Korporalforening. 

Bekendtgørelsen ses naturligvis i forlængelse af lovforslaget som Forsvarsministeriet 
havde i høring i sommer. Som Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, 
bemærkede i vores høringsbemærkninger af 3 august 2021, kunne HKKF tilslutte sig 
lovforslaget, idet der skabes der hjemmel til, at der fortsat kan udbetales ydelser til 
medarbejdere, der selv har opsagt deres stilling, og til efterladte ægtefæller og børn. 
Der skabes endvidere hjemmel til, at børn af skadelidte medarbejdere kan modtage en 
tillægsydelse. 

HKKF bemærker at lovændringen og bekendtgørelsen i ganske væsentlig grad forbedrer 
den sociale sikring for personel, som ikke er ansat som tjenestemænd, og som kommer 
til skade som følge af udsendelse. 

Vi bemærker især, at ministeriet i § 4 og 5 imødekommer behovet for at kunne sidestille 
personel der selv opsiger kontrakten, med personel der opsiges, idet det i de 
næstfølgende paragraffer forsøges præciseret, hvorunder en egen opsigelse skal 
vurderes. 

Videre bemærker vi, at ydelser til stedbørn sidestilles med børn født i ægteskab, så 
sandt ægtefællerne er gift på tilkendelsestidspunktet som hjemlet i kap. 4, § 15 til 23, og 
at ministeriet med ordlyden imødekommer behovet for præcision af dette område. 

Dog bemærker vi bekendtgørelsens § 25, der indebærer at afgørelser, der er truffet 
inden 1. januar 22, opretholdes. HKKF forstår ordlyden således, at alle de 
afskedigelsesager, som har fundet sted — mange af dem har været behandlet i 
mulighedskommissionen - og som er begrundet i tilskadekomst under udsendelse, ikke 
vil kunne genoptages for de personer, som efter de nye regler vil være omfattet af bedre 
social sikring. Man kan således spørge om det er retfærdigt, at tidligere udsendte 
således stilles væsentligt ringere end fremtidige udsendte. Spørgsmålet er særligt 
relevant i lyset af, at det fremgår af ændringen af personelloven, at "regler, der 



fastsættes efter loven helt eller delvis kan tillægges virkning for afgørelser, der er truffet 
forud for lovens ikrafttræden." Med andre ord kan der - som HKKF tolker loven - i 
bekendtgørelsen fastsættes regler, som gør det muligt at genoptage sager, hvor der 
tidligere er truffet afgørelse, og hvor tidligere ansatte, der ikke var tjenestemænd, er 
blevet sendt ud i det sociale system efter rehabiliteringsforløb i forsvaret uden ydelser 
fra Forsvaret. 

HKKF skal derfor foreslå, at der i tilknytning til §25 udarbejdes en ordlyd for en sådan 
mulighed. 

HKKF er klar over, at sager sat i bero under afventende af ny lov og bekendtgørelse, 
færdigbehandles efter disse jvnf. § 26. 

HKKF skal endvidere foreslå en evalueringsmekanisme, som følger udmøntningen og 
forvaltningen af området, og som samler op på erfaringer i eksempelvis en periode på to 
år. HKKF stiller sig i den forbindelse til rådighed. 

Med disse bemærkninger kan Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) tilslutte sig 
ordlyden i bekendtgørelsen og har ingen yderligere bemærkninger. 

hilsen 

Formand H KF 



Kære Forsvarsministeriet 

KL har ingen bemærkninger til den fremsendte høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af 
supplerende ydelse for udsendt personel m.v. 

Med venlig hilsen
Hanne Aaskov Paroli

Chefsekretær
Jura og EU

 Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København 
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Vestre Landsret 
Præsidenten 
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Forsvarsministeriet    
Holmens Kanal 9 
1060 København K 

26. november 2021 
 

 
Sendt pr. mail til fmn@hmn.dk og nls@fmn.dk  

 

J.nr.: 21/26526-2 

 Sagsbehandler: Lars B Olesen 

  

 
 

 
 

 

Forsvarsministeriet har ved brev af 18. november 2021 (sagsnr. 2021/007501) anmodet om eventuelle 

bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for 

udsendt personel m.v.. 

 

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Bertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 



 

Østre Landsret 
Præsidenten 
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Forsvarsministeriet  
Sendt pr. mail til fmn@fmn.dk og nls@fmn.dk   
 
   
   

19. november 2021 
 

 J.nr.: 21/26330-2 

 Sagsbehandler: CRJ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsvarsministeriet har ved brev af 18. november 2021 (sagsnr. 2021/007501) anmodet om eventuelle 

bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af supplerende ydelse for 

udsendt personel m.v. 

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet. 

Med venlig hilsen 

Carsten Kristian Vollmer 

 Ellen Busck Porsbo 


