
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrø-

rende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis 

udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Beregning af ydelser i 

2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland). 

 

 

Benny Engelbrecht 

/ Søren Schou 

  

29. oktober 2014 
J.nr. 14-3357630 
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Advokatrådet 

 

Advokatrådet mener, at det i be-

mærkningerne til § 2 bør klargøres, 

om myndigheden af egen drift skal 

iværksætte sagsbehandling også i 

forhold til personer, der ikke alle-

rede har haft en sag om ydelser ef-

ter loven, f.eks. fordi de ikke var 

berettigede før lovændringen. 

 

Det vil være Udbetaling Danmark, 

som skal varetage sagsbehandling-

en, når lovforslaget er trådt i kraft. 

Udbetaling Danmark vil i vidt om-

fang selv kunne identificere de be-

rørte personer. Det gælder de til-

fælde, hvor danske statsborgere 

(dvs. også grønlændere og færin-

ger) har haft nedsat ydelse i 2012, 

og hvor personerne har perioder 

fra Grønland og Færøerne, der nu 

skal medtages ved beregningen af 

ydelsen. Det gælder ligeledes stats-

borgere i andre lande, i det omfang 

disse er indrejst til Danmark direk-

te fra Grønland og Færøerne. Be-

mærkningerne til lovforslaget er 

uddybet i overensstemmelse her-

med. 

Ankestyrelsen 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

ATP/Udbetaling 

Danmark 

 

Udbetaling Danmark (UDK) øn-

sker at få præciseret proceduren 

for genoptagelse af de af lovforsla-

get omfattede sager for 2012, her-

under om UDK af egen drift skal 

genoptage sagerne, eller om den 

omfattede personkreds selv skal 

rette henvendelse til UDK.  

 

Se kommentaren til Advokatrådet. 

 

Børnesagens Fællesråd 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Dansk Arbejdsgiverfor-

ening 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Dansk Erhverv 

 

Ingen bemærkninger 
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Danske Erhvervsskoler 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Datatilsynet 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Danmarks Evaluerings-

institut 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Finanssektorens Ar-

bejdsgiverforening 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

FSR - danske revisorer  

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Landsforeningen af op-

holdssteder – De private 

sociale tilbud (LOS) 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

    Rigsrevisionen 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Statsforvaltningen 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Syddansk Universitet 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Aalborg Universitet 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

 


