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Høring over bekendtgørelse om udstedelse af dokumenter 

uden eller med maskinelt gengivet underskrift i Udbetaling 

Danmark (UDK) 

 

 

Med henblik på eventuelle bemærkninger sendes vedlagt udkast til revideret be-

kendtgørelse om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt 

gengivet underskrift i Udbetaling Danmark (UDK) i høring. 

Beskæftigelsesministeren kan efter § 13, stk. 9, i lov om Udbetaling Danmark fast-

sætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift på UDK’s sagsområder 

efter §§ 1, 1 a og 1 b i lov om Udbetaling Danmark. 

Efter oprettelsen af UDK i 2012 overgik fem områder fra kommunerne og efterføl-

gende overgik der opgaver fra den tidligere Pensionsstyrelsen i 2013. Disse sagom-

råder er oplistet i lovens i § 1 og er i dag omfattet af bekendtgørelsen. 

I 2015 blev yderligere fem områder fra kommunerne overflyttet til UDK (sagsom-

råderne er oplistet i lovens §§ 1 a og 1 b) og er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

Den nuværende bekendtgørelse giver således ikke UDK bemyndigelse til maskinelt 

at underskrive afgørelser for de fem senest overførte områder. 

I bekendtgørelsens §1 tilføjes sagsområderne efter §§1 a og 1 b i lov om Udbeta-

ling Danmark.  

Den ændrede bekendtgørelse forventes at træde i kraft den xx 2021 

Udkastet offentliggøres på Høringsportalen.  

Der vedlægges en høringsliste over myndigheder m.v., der høres over udkastet til 

revideret bekendtgørelse om udstedelse af dokumenter uden eller med maskinelt 

gengivet underskrift i Udbetaling Danmark. 

Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes være Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering i hænde senest den 21. maj 2021. Høringssvar bedes 

sendt til både star@star.dk og caa@star.dk.  
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Venlig hilsen 

Camilla Coff Andersen 

Fuldmægtig 

YPOC 

T +45 72 21 75 14 
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