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L 79 – Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse
og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker stillet ved 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Troels Lund Poulsen

/Søren Schou

Ændringsforslag
til
2. behandling af L 79 - Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)

1) Titlen affattes således:

”Forslag
til
Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)”.
[Konsekvens af ændringsforslagets nr. 3]

Til § 2
2) § 2, nr. 4, udgår.
[Bestemmelsen er overflødig, da en sådan hjemmel allerede eksisterer]
Ny paragraf
3) Efter § 2 indsættes som ny paragraf:
”§ 01
I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 403 af 8. maj 2006, som ændret ved § 3 i
lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 108 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 521 af 12.
juni 2009 og § 2 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:
1. § 7, stk. 5, nr. 2, affattes således:
”2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregistret til rådighed, herunder i form
af advis-ordninger.”
[Udtrykkelig hjemmel til at indhente oplysninger fra indkomstregisteret ved hjælp af advisordninger]

Til § 4
Side 2

4) Stk. 3, affattes således:
”Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2011.”
[Ikrafttrædelsesbestemmelsen vedrørende lovforslagets § 2, nr. 1 og 4, udgår]

Bemærkninger

Til nr. 1
Den foreslåede ændring af titlen skyldes, at der ved ændringsforslagets nr. 3 foreslås en ændring af lov om et indkomstregister.
Til nr. 2
Det foreslås, at hjemlen i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag til at
indhente indkomstoplysninger i indkomstregistret til brug for administrationen af loven udgår,
da en sådan hjemmel allerede findes i retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Til nr. 3
Det foreslås, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af § 7, stk. 5, at indkomstoplysningerne
også kan indhentes ved hjælp af advis-ordninger. Forslaget indebærer ingen ændringer i arten
af indkomstoplysninger, som den enkelte myndighed har adgang til.
Efter gældende regler i lov om et indkomstregister § 7 kan myndigheder og andre få terminaladgang til indkomstregistret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få
en sådan adgang. Dette gælder dog ikke indberettede oplysninger efter lovens § 6.
Af § 7, stk. 5 fremgår, at skatteministeren efter aftale med videnskabsministeren fastsætter regler for behandling af oplysninger i indkomstregistret og om adgang til oplysninger i indkomstregistret i henhold til § 6 og bestemmelsen i sin helhed. Som eksempler nævnes bl.a. adgangskontrol, rådighed og beskyttelse af oplysninger fra indkomstregistret.

Til nr. 4
Der er ikke behov for et særskilt virkningstidspunkt for lovforslagets § 2, nr. 1, der indeholder konsekvensændringer som følge af en ressortomlægning. Ændringen træder herefter
i kraft samtidig med den vedtagne lov – dvs. 1. januar 2011. Endvidere udgår henvisningen
til § 2, nr. 4, som følge af ændringsforslag nr. 2.

Side 3

Gældende formulering

Lovforslaget

§ 22 --Stk. 2. Kommunalbestyrelsens
afgørelser efter denne lov kan
indbringes for det sociale nævn
efter reglerne i kapitel 10 i lov
om retssikkerhed og administration af på det sociale område.

4. I § 22 indsættes efter stk. 1
som nyt stykke:
”Stk. 2. Kommunerne kan indhente nødvendige indkomstoplysninger i indkomstregistret, jf.
lov om et indkomstregister § 7,
til brug for administrationen af
denne lov.”
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Ændringsforslaget
2) § 2, nr. 4, udgår.

3) Efter § 2 indsættes som ny
paragraf:
”§ 01

§ 7. --Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang
til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6,
herunder:
1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.
2) Adgang til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed.
3) Overførsel af oplysninger
fra indkomstregisteret.
4) Beskyttelse af oplysninger
registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.
5) Anvendelse af oplysninger i
registeret.
6) Betaling for adgang til og
anvendelse af indkomstregisteret.

I lov om et indkomstregister, jf.
lovbekendtgørelse nr. 403 af 8.
maj 2006, som ændret ved § 3 i
lov nr. 527 af 17. juni 2008, §
108 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 521 af 12.
juni 2009 og § 2 i lov nr. 702 af
25. juni 2010, foretages følgende ændring:
§ 7, stk. 5, nr. 2, affattes således:
”2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregistret
til rådighed, herunder i form af
advis-ordninger.”

§4
Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, og § 2, nr.
1 og 4, har virkning fra den 1.
januar 2011.

4) Stk. 3, affattes således:
”Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2011.”
Side 4

Side 5

