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 Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelser som følge af L 192 om stop 
af og karantæne i forhold til offentlige ydelser til fremmedkrigere 
 
 
Som følge af vedtagelsen af L 192 om blokering af hjemmesider og stop af offent-
lige ydelser til fremmedkrigere sendes hermed udkast til ændring af følgende be-
kendtgørelser i ekstern høring: 
 

• Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 
• Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 
• Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt vars-

ling af ferie med ledighedsydelse 
• Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat 

arbejdsevne 
• Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge 

 
I bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag er ind-
arbejdet, at visse typer børnetilskud skal udbetales til en anden mv., hvis politiet 
inddrager en forælders – som får udbetalt tilskuddet – pas, fordi der er grund til at 
antage, at vedkommende deltager i aktiviteter i konfliktområder. 

 
I bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud og bekendtgørelse 
om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledig-
hedsydelse er indarbejdet, at ydelsen nedsættes til integrationsydelsesniveau i 3 år. 
Der er – uafhængigt af L192 – også foretaget tekniske præciseringer i forhold til 
definitioner mv. ifm. lønindtægt og feriegodtgørelse. 
 
I bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne er indarbejdet, at det beregnede tilskud i en 3-årig periode højst kan svare til 
integrationsydelsesniveau. Der er desuden indarbejdet regel om tilbagebetaling af 
tilskud for dømte fremmedkrigere.  
 
I bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik er indarbej-
det, at særlig støtte til personer omfattet af L 192, som har fået nedsat deres uddan-
nelses- eller kontanthjælp til integrationsydelsesniveau, beregnes på samme måde 
som for modtagere af integrationsydelse.  
 
I bekendtgørelse om feriedagpenge er indarbejdet, at personer omfattet af L 192 
ikke har ret til feriedagpenge. 
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal venligst anmode om, at eventu-
elle bemærkninger bliver sendt til star@star.dk , aih@star.dk og aos@star.dk se-
nest onsdag den 21. juni 2017. Henset til den korte høringsfrist, er ændringerne 
markeret i bekendtgørelserne. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anders Østergaard 
Specialkonsulent 
 
T: +45 72215644 
E: aos@star.dk 
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