Familie og Børnesundhed
Gothersgade 20B
7000 Fredericia
Navn og adresse

7210 7474
Mandag til onsdag 10:00 - 14:00
Torsdag 10:00 - 17:00
Fredag 10:00 - 14:00
Oplyses ved henvendelse
Dato

KLE 32.18.00G01 – Journalnummer

18-03-16

Erklæring om oplysningspligt
(merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste,
særlig supplerende ydelse)
(lov om social service, §§ 41, 42 og 43)

Oplysningspligt
Vedlagt fremsendes Erklæring om oplysningspligt.
Dato

Du bedes underskrive blanketten og returnere den til kommunen senest
Kommune

Telefonnummer

Fredericia Kommune
Adresse

Hjælpens art
Merudgiftsydelse efter lov om social service, § 41
Tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service, § 42
Særlig supplerende ydelse efter lov om social service, § 43

Bemærkninger

Erklæring og underskrift
Jeg er indforstået med følgende:
• Kommunen kan anmode mig om at medvirke til at få oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp
jeg er berettiget til, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.
• Jeg har pligt til at underrette kommunen om ændringer i forhold, der har betydning for den tildelte hjælp, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 2.
• Jeg skal betale den tildelte hjælp tilbage, hvis jeg mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger, som
krævet efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, jf. servicelovens § 164.
• Jeg kan – hvis jeg ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at opgive oplysninger, der har betydning for hjælpen – idømmes bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller straffes efter straffelovens
§ 289a.
Jeg er informeret om, at jeg ifølge persondataloven har ret til indsigt med de oplysninger, som registreres om mig i forbindelse med min sag, og at jeg kan henvende mig om det til kommunen. Hvis der er registreret urigtige oplysninger,
kan jeg kræve dem berigtiget. Jeg har læst denne erklæring om oplysningspligt – og jeg har modtaget en kopi af blanketten. Det kvitterer jeg for her med min underskrift.
Navn

Personnummer

Dato og underskrift

Original: underskrives og returneres til kommunen • Kopi: beholdes af borgeren
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Erklæring om oplysningspligt ved modtagelse af merudgiftsydelse efter lov
om social service, § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service,
§ 42, og særlig supplerende ydelse efter lov om social service, § 43
Når du søger eller modtager merudgiftsydelse efter servicelovens § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens
§ 42 eller særlig supplerende ydelse efter servicelovens
§ 43, har du pligt til at medvirke til, at kommunen får de
oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om eller
hvilken hjælp du er berettiget til.
Det er vigtigt, at du læser denne erklæring! Gem den, så
du igen kan læse den, hvis du kommer i tvivl.
Når du søger hjælp hos kommunen
Når du søger eller modtager ydelser efter lov om social
service, kan kommunen anmode dig om at medvirke til
at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at
afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til (retssikkerhedslovens § 11).
Kommunen kan om nødvendigt anmode dig om at lade
dit barn undersøge hos en læge eller blive indlagt til
observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Kommunen kan med dit samtykke forlange, at
•
andre offentlige myndigheder
•
uddannelsesinstitutioner
•
sygehuse
•
læger
•
psykologer
•
autoriserede sundhedspersoner i øvrigt
•
personer der handler på disses ansvar
•
arbejdsløshedskasser
•
arbejdsgivere
•
private, der udfører opgaver for det offentlige,
giver oplysninger, der er nødvendige for at behandle
sagen. Det gælder også oplysninger om dine rent private forhold og andre fortrolige oplysninger (retssikkerhedslovens § 11a).

Når du modtager hjælp hos kommunen
Sker der ændringer i dine forhold, der har betydning for
den tildelte hjælp, skal du straks meddele det til din
sagsbehandler. Det kan fx være:
•
hvis du begynder at arbejde og derved får indtægt,
mens du får tabt arbejdsfortjeneste
•
relevante ændringer i dit barns sygdom/funktionsnedsættelse
•
relevante ændringer i din husstand
•
hvis du har planer om at opholde dig i udlandet
mere end 1 måned.
Du kan læse mere om, hvilke oplysninger der har betydning i forhold til den hjælp, du er tildelt, på side 3.
Retten til ydelser efter lov om social service er betinget
af, at du opholder dig i Danmark. Ved midlertidige ophold
i udlandet på op til 1 måned bevarer du dog retten til
hjælp til merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt
arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 uden at søge
kommunen herom. Overstiger opholdet en måned, skal
du, før du påbegynder udlandsopholdet, søge kommunen om bevarelse af ydelsen.
Konsekvenser ved manglende oplysninger om
ændringer i dine forhold
Hvis du ikke giver meddelelse om væsentlige ændringer,
der kan have betydning for udbetaling af ydelser efter lov
om social service, kan det medføre krav om tilbagebetaling af for meget modtaget – samt i grove tilfælde anmeldelse til politiet.
Kommunen må bruge edb-samkøring for at få oplysninger om dine økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder, herigennem fra SKAT, arbejdsgivere og Statens Uddannelsesstøtte samt arbejdsløshedskasser.

Kommunen kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.
Hvis du ikke medvirker eller ikke giver samtykke til, at
oplysninger kan indhentes, kan kommunen afgøre sagen
på de foreliggende oplysninger, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke (retssikkerhedslovens § 11b).
Kommunen kan til sagsbehandlingen uden dit samtykke
indhente økonomiske oplysninger via edb om dig og din
evt. ægtefælle fra andre offentlige myndigheder, og fra
arbejdsløshedskasser (retssikkerhedslovens § 11a, stk.
2). Kommunen kan foretage eftersyn i virksomheder for at
undersøge, om der er borgere, der arbejder sort og samtidig får sociale ydelser (retssikkerhedslovens § 12a).
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Eksempler på forhold, hvor ændringer skal oplyses
(Forhold, der er relevante for hjælpen, er markeret med 9)
Merudgifter efter § 41
Væsentlige ændringer i dit barns
funktionsnedsættelse/kroniske
eller langvarige lidelse
Bortfald af/væsentligt fald i dine
merudgifter

9
9

Ændringer i din husstand, fx
- ændrede samlivsforhold
- nyt barn
- et eller flere børn fraflytter
hjemmet
Dit barn opholder sig i længere
perioder uden for hjemmet, fx
- barnet kommer på
efterskole
- barnet opholder sig mere
hos den anden forælder

Tabt arbejdsfortjeneste
efter § 42

9
9

9

9

Ændringer i dine arbejdsforhold,
fx
- ændret timetal
- ændret arbejdstid

9

Ændringer i de ekstra opgaver i
forhold til dit barn, der ligger til
grund for din bevilling, fx
- barnet stopper med
kontroller/behandling
- barnet kommer i heldagstilbud

9

Beløb modtaget fra arbejdsgiveren
eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med arbejdsophør

9

Hvis du holder ferie og modtager
feriepenge, der dækker de samme
timer som den ydelse, du modtager
Hvis du har planer om at opholde
dig i udlandet mere end 1 måned
Hvis du tager til udlandet

Særlig supplerende
ydelse efter § 43

9

9
9

9
9
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Uddrag af lov om social service
Merudgiftsydelse
§ 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et
barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne
lov eller anden lovgivning.
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de
sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks.
merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst
4.596* kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra
de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v.
følges.
Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter
der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor.
Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning
af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget
af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte
funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er
mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen,
der passer det.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget
i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte
børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3,
nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er
en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det
mest hensigtsmæssige for barnet.
Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere
bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.500 kr. om
måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den
andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste
udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til
pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen.
Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det
hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter
reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget,
og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og
indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om
betaling af ATP-bidrag.
§ 43. I tilfælde af ledighed skal kommunalbestyrelsen
give en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen
af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne
for udbetaling af ydelsen er, at personen
1) er arbejdsløshedsforsikret,
2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
3) ikke er selvforskyldt ledig,
4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og
5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter
anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give den særlige
supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og
ægtefællens indtægts- og formueforhold.
Stk. 3. Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste
dagpengebeløb, jf. § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge.
Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der
udgør 90 pct. af personens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.
Stk. 4. Den særlige supplerende ydelse nedsættes
med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra
arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i
forbindelse med ophør af ansættelsen.
Stk. 5. Kommunen skal indbetale ATP-bidrag af den
særlige supplerende ydelse efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelsesmodtageren skal betale
1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af
bidraget. Social- og indenrigsministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte regler om bidragsbetaling.
Stk. 6. Kommunen skal indbetale bidrag til den særlige
pensionsopsparing efter § 17f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. Social- og
indenrigsministeren skal efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte
nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning.
Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension tilsvarende anvendelse.

* Pr. 1. januar 2016 udgør beløbet, jf. § 41, stk. 3, 4.656 kr. pr. år.

Uddrag af bek. nr. 1296 af 15. december 2009
om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
§ 1. Hjælp efter serviceloven er betinget af, at modtageren opholder sig lovlig her i landet, jf. lovens § 2, stk. 1.
Stk. 2. Under midlertidige ophold i udlandet bevares dog
retten til hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 45, 96, 97,
98, 100, 112, 113, 114 og 118 efter reglerne i bekendtgørelsen.
§ 2. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i
udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende
kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de
almindelige regler for hjælpen tilsidesættes, jf. § 11 i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3. Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned
bevarer modtageren de typer af hjælp, der er nævnt i § 1,
stk. 2, uden at ansøge kommunen herom. Dog skal betingelserne i § 2 være opfyldt. Ved midlertidige ophold i
udlandet, der overstiger en måned, skal modtageren, før
udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om
bevarelse af hjælp. Den periode, i hvilken hjælpen i det
enkelte tilfælde kan bevares, afhænger af formålet med
hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.
Stk. 2. Når modtageren deltager i aktiviteter, der er led i
aktivering eller revalidering, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, i lov om
aktiv socialpolitik, eller deltager i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet,
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jf. bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), kan modtageren
bevare hjælpen nævnt i § 1, stk. 2, i hele perioden. Modtageren kan i disse tilfælde anvende tilskud til dækning af
udgifter ved ansættelse af hjælpere efter servicelovens §
96 til ansættelse af hjælpere i udlandet. Hjælpen ydes
under hensyn til lønniveauet i det pågældende land, dog
maksimalt med det beløb, der ville blive ydet her i landet til
dækning af det tilsvarende behov. Hvis modtageren
vælger at medbringe hjælpere, kan tilskud hertil ikke overstige det tilskud, der ville blive ydet her i landet til dækning
af det tilsvarende behov, og der kan ikke ydes hjælp til
rejse- og opholdsudgifter til hjælperen efter servicelovens
§ 96 eller som merudgift efter servicelovens § 100.

Stk. 3. Når modtageren har behov for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, jf.
bekendtgørelse nr. 594 af 11. juni 2009 om ret til sygehusbehandling m.v., samt artikel 22, stk. 1, c) og stk. 2 i EFforordning 1408/71 om social sikring af vandrende
arbejdstagere m.fl., eller behandlingstilbud, kurophold e.l.,
som er betalt af det offentlige, kan modtageren bevare
hjælpen nævnt i § 1, stk. 2, i hele perioden.
Stk. 4. Retten til ansættelse til pasning af nærtstående
efter servicelovens § 118 bevares, når den person, der har
et pasningsbehov, har et midlertidigt ophold i udlandet.
Personen, der har et pasningsbehov, skal opfylde de
betingelser, der er nævnt i § 2.

Uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Sagens oplysning m.v.
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der
behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang
til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om
eller får hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til,
og
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til
observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om
ændringer, der kan have betydning for hjælpen.
§ 11a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra
den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse,
læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt
og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der
udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om
den pågældende, der er nødvendige for at behandle
sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent
private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom
myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at
der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives.
Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for
behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel
kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og
ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og
dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende
oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med
data fra myndighedens egne, andre myndigheders og
arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er
opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af,
om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse
af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den
person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra
borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til
brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om
økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af
med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension.

Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører
optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet
for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge, og
som er registreret i Feriekonto, skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.
Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang
oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra, jf. dog stk. 4.
Stk. 6. Ved klage til Ankestyrelsen kan samtykke til at
indhente oplysninger efter § 11a, stk. 1, indhentes ved, at
borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er
modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af
oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en
frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. Tilsvarende
gælder ved Udbetaling Danmarks behandling af sager
efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for
personer med bopæl i udlandet.
§ 11b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1
og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11a, stk. 1, skal myndigheden
behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag,
medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke,
jf. § 11a, stk. 2, og § 11c.
§ 11c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan
kravet om samtykke efter § 11a, stk. 1 og 6, fraviges i
sager om
1)-3) (Udeladt)
4) tilbagebetaling af sociale ydelser og
5) (Udeladt)
Stk. 2-4 (Udeladt)
Myndighedens oplysningspligt
§ 12. Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked
om
1) myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter
§§ 11a og 11c og til at foretage kontrol efter § 12a,
2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 og 3a i lov om Udbetaling Danmark,
3) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11b,
4) hvilke typer af ændringer der kan have betydning for
hjælpen og
5) muligheden for, at borgeren kan blive mødt med et tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289a og efter § 12b i denne lov
eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren
ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for
hjælpen.
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Kontrol
§ 12a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse
adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at
kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante
ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark
samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan
foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag.
Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder,
som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre
kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem.
Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om
oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register.
Materiale, der skønnes at være af betydning for videre
kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til
kommunen.
Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder.
Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være
kommunen behjælpelige ved eftersynet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om
ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme
oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har
fastsat med hjemmel i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen
ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens
registreringer er mangelfulde.

Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på
begæring forevises kommunen.
Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved
eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og
fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser.
Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Social- og
indenrigsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere
regler herom.
Straf
§ 12b. Medmindre højere straf kan idømmes efter anden
lovgivning, straffes med bøde den, der ved grov uagtsomhed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos
myndigheden ved at afgive urigtige eller vildledende
oplysninger eller ved at undlade at give oplysninger om
forhold, der har betydning for hjælpen, jf. § 11, stk. 1, nr. 1,
og stk. 2, og derved påfører myndigheden et formuetab.
Stk. 2. Forsømmer en arbejdsgiver at opfylde de pligter,
som påhviler arbejdsgiveren efter § 12a, stk. 5 og 7, straffes denne med bøde.
Stk. 3. For overtrædelse efter stk. 2 kan der pålægges
selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Uddrag af straffeloven
§ 289a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder
straffes den, der til brug for afgørelser om betaling eller
tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller
tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller De Europæiske Fællesskabers institutioner eller
andre fællesskabsorganer giver urigtige eller vildledende
oplysninger eller fortier oplysninger, herunder undlader at
opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling
eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig
eller andre.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt
udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger
som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender
udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem,
de oprindelig var bevilget til. Dette gælder dog ikke ydelser, der bevilges til privat brug.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvor anden lovgivning ikke indeholder en tilsvarende regulering.
Stk. 4. Overtrædelser af stk. 1 eller stk. 2 af særligt grov
karakter straffes efter § 289.
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