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 Dato: 01-09-2021 
Familieafdelingen 

Sådan behandler vi dine personoplysninger 

 
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, hvordan vi behandler dine og dit barns 
personoplysninger.  
 
Formålet med at give dig viden om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger, er 
at gøre det gennemsigtigt for dig, hvornår og hvad vi registrerer om dig og dit barn. Reglerne kan 
være svære at forstå, men vi prøver nedenfor at forklare reglerne. Du kan læse om, hvordan kom-
munen generelt behandler og beskytter dine personoplysninger på kommunens hjemmeside: 
www.frederiksberg.dk/databeskyttelse. 
 
Nedenfor tager vi udgangspunkt i kommunens generelle retningslinjer og supplerer med oplysnin-
ger, der kan være gode at kende til, når man har en børnesag i familieafdelingen.  
 
Først uddyber vi lidt om personoplysninger og herefter kan du læse om følgende: 
 

1. Uddybende om personoplysninger i børnesager 
2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os 
3. Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en 
4. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 
5. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
6. Kategorier af personoplysninger i børnesager 
7. Videregivelse af dine personoplysninger til andre (kategorier af modtagere) 
8. Dine rettigheder og klagemuligheder 

 

 

  

 

 

 

http://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse
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1. Uddybende om personoplysninger i børnesager 

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre eller være indeholdt i skoleudtalelser eller 
lægejournaler, der gør det muligt at identificere dig eller dit barn ud fra oplysningerne eller i kom-
bination med andre oplysninger.  
 
Når vi i det følgende skriver om ”dine personoplysninger”, gælder det samme for oplysninger om 
dit barn. Hvis dit barn er et ungt menneske på ca. 15 år, vil vi ud fra en konkret modenhedsvurde-
ring af ham eller hende vurdere, om han eller hun også skal orienteres særskilt om, hvordan vi 
behandler og sikrer hans /hendes personoplysninger. 
 

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os 

Frederiksberg Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Med be-
handling menes for eksempel, at vi indsamler, registrerer, videregiver eller sletter persondata.  
 
Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i 
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at vi kun ind-
henter de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag, at vi har lov til at behandle 
de personoplysninger, vi beder om, og at vi er i stand til at efterleve dine rettigheder, når dine 
oplysninger er registreret hos os. 
 
Kontaktoplysninger for kommunen som dataansvarlig er:  

Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
2000 Frederiksberg 

Telefon: 3821 2121 
Sikker digital post 
Frederiksberg.dk  
Kontakt 

Telefonisk henvendelse 
Mandag – torsdag kl. 8-16 
Fredag kl. 9-13 
Personlig henvendelse 
Mandag og torsdag kl. 9-17 
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13 

3. Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en 

Hvis du har spørgsmål til en konkret børnesag, beder vi dig kontakte familieafdelingen.  
 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller dine rettigheder i henhold til 
EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelses-
rådgiver. 
 
Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er:  
 

Databeskyttelsesrådgiveren 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
2000 Frederiksberg 

databeskyttelse@frederiksberg.dk  
Hvis din henvendelse indeholder cpr.nr. 
eller følsomme personoplysninger, skal 
du anvende sikker digital post 
 

 

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post
https://www.frederiksberg.dk/
https://www.frederiksberg.dk/kontakt
mailto:databeskyttelse@frederiksberg.dk
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post
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På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. Se eventuelt også 
kommunens hjemmeside www.frederiksberg.dk/databeskyttelse.  
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. 
 

4. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger  

I en børnesag behandler vi personoplysninger om dig og dit barn.  
 
Formålet med behandlingen af dine eller dit barns personoplysninger er at undersøge, om dit barn 
eller jeres barn har behov for forebyggende indsatser eller særlig støtte, og i givet fald hvilken form 
for indsats der er den rigtige. Vi bruger ikke dine eller dit barns personoplysninger til andre formål. 
 
Som led i behandlingen af en børnesag behandler vi:  
 

• personoplysninger, du selv giver os i forbindelse med børnesagen 
• personoplysninger, vi modtager eller indhenter fra andre 

 
Familieafdelingen kan modtage eller indhente oplysninger fra andre, fx andre dele af Frederiksberg 
Kommune og andre kommuner, dagtilbud, skoler, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, 
krisecentre, behandlingssteder, socialtilsynet, sundhedsvæsenet, politiet, fogedretten samt sam-
arbejdspartnere og privatpersoner. Det gør vi kun, hvis det er et nødvendigt og sagligt led i sags-
behandlingen. Hvis dit samtykke er nødvendigt, indhenter vi dette inden. I en række tilfælde kan vi 
modtage eller indhente oplysninger uden dit samtykke.  
 
Når familieafdelingen opretter en børnesag, sker det på barnets cpr.nr. (personnummer) – eller 
morens, hvis der er tale om et ufødt barn. Vi opretter eksempelvis en børnesag, hvis I selv hen-
vender jer og søger støtte, eller hvis vi modtager en underretning fra en person eller institution, der 
er bekymret for jeres barns trivsel og udvikling.  
 

5. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Familieafdelingens medarbejdere har tavshedspligt om enkeltpersoners private, herunder økono-
miske, forhold efter reglerne i forvaltningslovens § 27 og straffelovens bestemmelser. 
 
Når familieafdelingen i en børnesag – med eller uden samtykke – kan indhente oplysninger, for 
eksempel til brug for en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse), sker det med grundlag i 
retssikkerhedslovens § 11 a og § 11 c. Du kan læse mere om paragrafferne i bilaget sidst i dette 
brev. 
 

https://www.datatilsynet.dk/
http://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse
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Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger er sociallovgivningen (fx lov om social service 
(serviceloven) og lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven)) om kommu-
nens myndighedsudøvelse i børnesager sammenholdt med databeskyttelsesforordningens artikel 
6, stk. 1, litra e (myndighedsopgaver), artikel 9, stk. 2, litra b (følsomme personoplysninger), artikel 
10 (strafdomme og lovovertrædelser). For behandlingen af cpr.nr. (personnummer) er vores grund-
lag databeskyttelseslovens §11.  
 
I bilaget nedenfor og på Retsinformation.dk kan du læse nærmere om væsentlig lovgivning for 
familieafdelingens børnesagsbehandling, myndighedsudøvelse og behandling af personoplysnin-
ger. 
 

6. Kategorier af personoplysninger i børnesager 

Afhængig af din sag kan vi behandle personoplysninger om dig i følgende kategorier:  
 

• Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) 
Fx navn, adresse, mailadresse og telefonnummer 

 
• Fortrolige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) 

Fx cpr.nr. Ikke-følsomme personoplysninger kan i visse situationer være fortrolige. Det gæl-
der efter omstændighederne oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddan-
nelses- og ansættelsesmæssige forhold eller oplysninger om interne familieforhold 
 

• Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) 
Fx oplysninger om helbred og seksuelle forhold, der kan være indeholdt i speciallægeer-
klæringer, udskrivningsepikriser fra hospitaler, psykologiske undersøgelser, statusudtalel-
ser fra dagtilbud, skole, anbringelsessted, krisecenter eller lignende 

 
• Oplysninger om strafbare forhold (straffedomme og lovovertrædelser) 

Fx i straffeattester, børneattester og underretninger fra politiet 
 

7. Videregivelse af dine personoplysninger til andre (kategorier af modtagere) 

I nogle tilfælde vil kommunen skulle videregive personoplysninger om dig til andre. Vi beskriver 
nedenfor, hvem det kan være. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt 
grundlag for at videregive dem, for eksempel fordi det følger af lovgivningen, eller fordi du har givet 
samtykke til det. 
 
Familieafdelingen kan videregive dine oplysninger til andre modtagere, for eksempel til: 
 

https://www.retsinformation.dk/
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• Andre dele af Frederiksberg Kommune, fx socialforvaltningen, dagtilbud, skoler, PPR og 
Familie- og Ungerådgivningen (FUR) med henblik på børnesagsbehandling, overgang fra 
barn til voksen, læring og undervisning samt politikerbetjening 
 

• En ny opholdskommune eller andre offentlige myndigheder, fx kommunale opholdssteder 
og institutioner, ankestyrelsen, socialtilsynet, sundhedsvæsenet, politiet og domstolene, 
herunder fogedretten 

 
• Eksterne, private samarbejdspartnere eller leverandører (herunder selvstændige databe-

handlere), som familieafdelingen samarbejder med, fx selvejende institutioner, skoler, be-
handlingssteder, psykologer, læger, plejefamilier og private opholdssteder for børn og unge 
 

• En partsrepræsentant, hvis du som part i sagen, fx som forældremyndighedsindehaver, har 
givet en advokat eller en person fuldmagt til at bede om aktindsigt i børnesagen 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Familieafdelingen behandler personoplysninger om dig og dit barn, så længe vi har et lovligt og 
sagligt formål. Det vil der for eksempel være, så længe vi samarbejder med dig eller dit barn eller 
I modtager ydelser eller indsatser fra familieafdelingen.  
 
Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine 
personoplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Når vi ikke har brug for dine 
oplysninger længere, afsluttes/arkiveres den sag, dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter 
en vis periode enten blive slettet eller blive bevaret og overført til Frederiksberg Stadsarkiv i over-
ensstemmelse med regler i arkivloven. De fleste sager i familieafdelingen bevares. Du kan læse 
mere herom hos Rigsarkivet her: 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/12/B%C3%B8rnesager_faktaark_december2018.pdf  
 
Databehandleraftaler 
Frederiksberg Kommune er dataansvarlig for de oplysninger om borgere, vi behandler i forbindelse 
med vores sagsbehandling.  
 
Kommunen har indgået databehandleraftaler med IT-leverandører af for eksempel elektroniske 
sagsbehandlingssystemer. 
 
Frederiksberg Kommune benytter sig i nogle tilfælde af eksterne leverandører til løsning af kom-
munens opgaver. Det kan for eksempel være en et revisionsfirma eller en IT-leverandør af for 
eksempel elektroniske sagsbehandlingssystemer.  
 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/12/B%C3%B8rnesager_faktaark_december2018.pdf
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Når kommunen overlader personoplysninger til en ekstern leverandør (databehandler), der be-
handler oplysninger på vores vegne, må leverandøren kun anvende personoplysningerne til den 
konkrete opgave, og leverandøren skal sørge for passende organisatorisk og teknisk sikkerhed. 
Kommunen indgår databehandleraftaler, der beskriver, hvordan leverandøren skal behandle per-
sonoplysningerne, hvad de må og ikke må, og vi fører et løbende tilsyn med, at de overholder 
aftalen. 
 

8. Dine rettigheder og klagemuligheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold 
til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, 
kan du til enhver tid kontakte Frederiksberg Kommune. 
 
Du har:  
 

• Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse  
• Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger  
• Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger  
• I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personop-

lysninger  
• Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine 

personoplysninger.  
 
Datatilsynets kontaktoplysninger: telefon 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på Datatilsynet.dk. 
 
 
  

mailto:dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk/
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BILAG 

 
Væsentlig lovgivning for familieafdelingen 
 
Familieafdelingens virksomhed, myndighedsudøvelse og behandling af personoplysninger er pri-
mært regulereret i nedenstående lovgivning, som du kan finde på Retsinformation.dk: 
 

• Serviceloven – lov om social service, særligt kapitel 9-12 
• Retssikkerhedsloven – lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 

Lovens kapitel 3 a om oplysningspligt og behandling af oplysninger mv. er gengivet neden-
for 

• Forvaltningsloven  
• Databeskyttelsesloven –  lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger 

• Databeskyttelsesforordningen (se bilag 1 til databeskyttelsesloven) – Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys-
ninger 

 
Retssikkerhedsloven – kapitel 3 a om oplysningspligt mv. 
Bekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område som ændret senere 

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 be-
rettiget til, og  

2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sags-
behandlingen. 

Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 
§ 11 a 
Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre of-
fentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedsperso-
ner 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. Myn-
digheden 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. Til-

https://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
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svarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sam-
menstilles 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 hen-
blik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øv-
rige 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, tids-
punktet 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 indkomst-
registeret, 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 § 11 a, 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 ud-
landet. 
§ 11 b 
Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan 
indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende 
grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.  
§ 11 c 
Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 6, fraviges i 
sager om  

1) særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om social service, hvor myndighederne kan påbe-
gynde en sag eller træffe afgørelse uden forældrenes samtykke, samt i forbindelse med undersø-
gelser efter § 50 i lov om social service,  

2) førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse i en sag, uden at 
den pågældende person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17 i lov om social pension, 

3) frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension, og frakendelse eller overflytning 
til anden pension, jf. § 44, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., 

4) tilbagebetaling af sociale ydelser, 
5) indstilling til Familieretshuset om at træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud uden sam-

tykke efter § 129 a i lov om social service og 
6)  mellemkommunal refusion, jf. § 9 c, for så vidt angår følgende oplysninger om den borger, der ydes 

refusion for: 
a) Cpr-nummer. 
b) Hjemmel til udgiften. 
c) Udgiftens elementer. 
d) Antal af enheder. 

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden desuden uden 
samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at 
behandle sagen.  Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke er for-
pligtet til at svare. 
Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden samtykke forlange oplysninger efter § 11 a, stk. 1, 
og indhente oplysninger efter § 11 c, stk. 2, om personer, der er part i sagen, samt om forældremyndigheds-
indehaverens samlever eller ægtefælle.  
Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge 
at få samtykke til at indhente oplysningerne.  
 
 



9 

 

Myndighedens oplysningspligt 
§ 12 
Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om 

1) myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter §§ 11 a og 11 c og til at foretage kontrol efter 
§ 12 a, 

2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 og 3 a i lov om Udbetaling 
Danmark, 

3) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11 b, 
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 § 289 a og efter § 12 b i denne lov eller § 14 i lov om Udbetaling 
Danmark, hvis borgeren ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 

Kontrol 
12 a 
Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdsste-
der 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 kontrol-
besøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbe-
søg 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 Arbejdsdirekto-
ratet 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 kom-
munen 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.  Børne- og indenrigsministeren kan efter forhandling med justits-
ministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. 
 
Straf 
§ 12 b 
Medmindre højere straf kan idømmes efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der ved grov uagtsom-
hed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos myndigheden ved at afgive urigtige eller vildle-
dende 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 § 12 a, 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. 
 
Anden udveksling af oplysninger 
§ 12 c 
Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter § 79 a og kapitel 16 i lov om social service og 
sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan kommunalbe-
styrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i 
kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke. 
§ 12 d 
Til brug for behandling af sager efter lov om arbejdsskadesikring og opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov 
om sygedagpenge kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunalbestyrelser udveksle oplysninger 
om oprettelse af arbejdsskadesager og sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og 
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seniorpension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunalbestyrelserne kan i arbejdsskadesager og i 
sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og seniorpension tillige udveksle oplysninger 
om indhentelse af sagsoplysninger, som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysninger om, at der 
er truffet afgørelse om arbejdsevnen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke. 
§ 12 e 
Modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering underretning fra Politiets Efterretningstjeneste om, 
at tjenesten har formodning om, at en person under ophold i udlandet uberettiget modtager eller har modta-
get ydelser fra en kommune eller Udbetaling Danmark efter lov om social pension, lov om højeste, mellem-
ste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., barselsloven, lov om sygedagpenge, lov om fleks-
ydelse, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om individuel boligstøtte, 
videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysningerne til den myndighed, der har kompe-
tence til at tage stilling til, om personen uberettiget har fået udbetalt en ydelse under ophold i udlandet. Den 
kompetente myndighed efter 1. pkt. har efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
pligt til at redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af underretningen om den pågældendes 
ophold i udlandet. 
§ 12 f 
Den myndighed, der har modtaget resultatet af en sammenstilling eller samkøring af oplysninger efter § 12 
i, stk. 6, i lov om Udbetaling Danmark, skal efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af resultatet af sammenstillingen eller samkørin-
gen. 
§ 13 
(Ophævet).  
§ 14 
Kommunalbestyrelsen kan udlevere oplysninger til apotekerne om navn, personnummer og den personlige 
tillægsprocent vedrørende personer, der modtager personligt tillæg til medicinudgifter. Oplysningerne kan 
også gives i elektronisk form og udleveres uden samtykke fra den enkelte. 
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