Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og
kommunernes udveksling af oplysninger
efter retssikkerhedslovens § 12 d
Jeg har modtaget Beskæftigelsesministeriets udtalelse af 3. maj 2022 i den
ovennævnte sag.
I udtalelsen har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at intentionen med retssikkerhedslovens § 12 d er at skabe en mulighed for hurtig informationsudveksling mellem kommunerne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), bl.a.
med det formål at opnå en hurtigere sagsbehandling til gavn for borgeren. Itsystemet, SAPA Advis, som administreres af KOMBIT, blev sat i drift i 2019
og afløste Kommunernes Sags- og Advissystem. Systemet er udviklet til, at
kommunerne kan modtage adviseringer uafhængigt af, hvilket it-system
(sagsbehandlingssystem) den enkelte kommune benytter. Hvis en kommunes it-løsning ikke i tilstrækkelig grad understøtter advisering, er det muligt at
opsætte advisering via SAPA Advis.
SAPA Advis er en frivillig løsning, der er tilgængelig for alle landets kommuner. Det afgørende for, hvilke hændelser (sagsskridt) der bliver til adviseringer til den enkelte kommune, er, hvilke advisgrupper den enkelte kommune
abonnerer på. Det er SAPA-administratoren i den enkelte kommune, der opsætter og tilpasser advisgrupperne inden for de forskellige fagområder. Hvis
en kommune abonnerer på en bestemt advisgruppe, får kommunen automatisk en advisering, når der sker en hændelse (et sagsskridt).
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Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet vil gå i dialog med Kommunernes Landsforening (KL) og KOMBIT om, at der kan udsendes information til kommunerne om mulighederne for at få adviseringer fra SAPA Advis,
og at Arbejdstilsynet vil følge op herpå med AES i det løbende samarbejde.
Jeg har noteret mig ministeriets oplysninger og foretager mig herefter ikke
mere i sagen.

Side 1 | 2

Jeg lægger en nyhed på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi til orientering:
Gladsaxe Kommune
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