
 

                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 8. december 2015 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-

tering anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte 

lovforslag. 

 

Lovforslaget giver umiddelbart Datatilsynet anledning til følgende bemærk-

ninger: 

 

1. Det følger af lovforslagets § 1, nr. 5, at der i lov om aktiv socialpolitik ind-

sættes en ny § 25 d med følgende ordlyd: 

 

”§ 25 d. Kommunen varetager opgaverne vedrørende § 25 b, stk. 1-3 og 6, og videre-

giver de nødvendige oplysninger til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vare-

tager beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp efter § 25 b, stk. 4 og 5, og § 

25 c og udbetalingen af særlig støtte, jf. § 34, stk. [6], hvorefter de nødvendige oplys-

ninger videregives til kommunerne.” 

 

Om nødvendigheden følger det bl.a. af punkt 2.1.2.2. i de almindelige be-

mærkninger til lovforslaget, at: 

 

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at videregivelsen er nødvendig som led 

kommunens og Udbetaling Danmarks administrationen af den samlede udbetaling af 

hjælp, boligstøtte og særlig støtte til en person. Det er derfor ministeriets vurdering, at 

behandlingen kan finde sted i overensstemmelse med persondatalovens § 8.” 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at tilsynet har noteret sig, at vi-

deregivelsen af personoplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Dan-

mark skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 8, og at der således 

ikke er påtænkt en fravigelse af bestemmelsen.   

 

2. Afslutningsvist skal Datatilsynet bemærke, at det følger af persondatalo-

vens § 57, at der ved udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignen-

de generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivet i 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

Njalsgade 72 A   

2300 København S 

 

Sendt til: star@star.dk, thm@star.dk, 

aih@star.dk og jm@jm.dk 

 

 

 

11. december  2015 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om aktiv soci-

alpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontant-
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tanthjælpsmodtagere m.v.)  
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forbindelse med behandling af personoplysninger, skal indhentes en udtalelse 

fra Datatilsynet. 

 

Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Petersen 

 

 

 

 


