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Standardvilkår for kommuners adgang til oplysninger 
i Feriekonto i form af en Batchløsning 
 
 
Definitioner 
 
Nærværende standardvilkår regulerer en kommunes adgang til 
oplysninger i Feriekonto i form af en Batchløsning. De involverede 
myndigheder og andre parter i videregivelsen af oplysninger er 
opregnet nedenfor: 
 
 
Beskæftigelsesministeriet som Dataansvarlig før videregivelsen 
 
ATP  som Databehandler 
 
Kommunen som den modtagende myndighed og 

Dataansvarlig efter videregivelsen 
 
og 
 
Kommunens databehandler som den modtagende myndigheds 

databehandler 
 
 
Beskæftigelsesministeriet er dataansvarligt for oplysninger i 
Feriekonto-ordningen. Efter videregivelsen af data til en kommune er 
denne selvstændig dataansvarlig med særskilt lovhjemmel til 
behandling af oplysningerne i kontroløjemed, jf. ferielovens § 43 c, 
stk. 1.  
 
 
Indledning 
 
Efter § 43 c, stk. 1, i Ferieloven, kan Feriekonto elektronisk 
videregive oplysninger til anerkendte arbejdsløshedskasser og 
kommunale og statslige myndigheder om optjente feriedage, optjent 
feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af 
feriepenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011. 
 
Efter § 43 c, stk. 2, kan Beskæftigelsesministeriet, Feriekontoret, 
fastsætte regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1, 
herunder om videregivelse af oplysninger i elektronisk form. 
 
Ved modtagelsen af oplysninger i Feriekonto accepterer den 
modtagende myndighed at overholde nærværende standardvilkår. 
 
Forhold vedrørende den modtagende myndigheds behandling af 
oplysninger i Feriekonto, som ikke er reguleret i nærværende vilkår, 
reguleres af lov om behandling af personoplysninger og 
bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.  
 
Den modtagende myndighed har som dataansvarlig derfor selv 
ansvaret for, at myndighedens behandling af oplysninger fra 
Feriekonto overholder den til enhver tid gældende lovgivning, 
herunder reglerne om anmeldelse, fortrolighed, sikkerhed, sletning 
og oplysningspligt i lov om behandling af personoplysninger. 
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Eventuelle ændringer i nærværende vilkår offentliggøres på ATP’s 
hjemmeside vedrørende Feriekonto, 
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/ferieko
nto/Om-FerieKonto/Lovgivning. Ændringerne sendes endvidere til 
Kommunernes Landsforening.  
 
Oprettelse, ændring og opsigelse af adgang til oplysninger i 
Feriekonto 
 
ATP videregiver elektroniske oplysninger til modtagere, der ved lov 
er tildelt adgang til at modtage de pågældende oplysninger. 
 
ATP er samtidig instrueret af Beskæftigelsesministeriet om at give 
kommunernes databehandlere adgang til at modtage de pågældende 
oplysninger på vegne af kommunerne. 
 
Såfremt lovændringer indebærer, at den modtagende myndighed 
ikke længere har hjemmel til at modtage oplysninger i Feriekonto, 
anses ordningen om videregivelse af oplysninger for bortfaldet 
samtidig. 
 
Såfremt ATP som databehandler agter at foretage ændringer i sin 
virksomhed, som forventes at få væsentlig indflydelse på leveringen 
af Batchløsningen vedrørende oplysninger fra Feriekonto, orienterer 
ATP Beskæftigelsesministeriet herom så snart det er muligt. 
Beskæftigelsesministeriet forestår herefter den videre kontakt til den 
modtagende myndighed. 
 
Beskæftigelsesministeriet, som dataansvarlig, og ATP, som 
databehandler, kan endvidere foretage ændringer i Feriekontos 
dataleverancer og –former m.v., herunder i bilag 1.a. og bilag 1.b. til 
denne aftale om henholdsvis Batch format ATP og Realtidsløsning 
og batchløsning til kommunerne med rimelige varsler i forbindelse 
med lovændringer, den tekniske udvikling, 
effektiviseringsbestræbelser m.v. 
 
Datakommunikationsadgangen 
 
Batchløsningen fungerer teknisk ved, at kommunens databehandler 
skaber en fil indeholdende de CPR-numre, som kommunen ønsker 
valideret i forhold til udbetaling af feriepenge i en given periode.  
 
ATP foretager på baggrund heraf som databehandler for 
Beskæftigelsesministeriet en udsøgning i Feriekontos data og danner 
en svarfil, der returneres til kommunens databehandler. Den tekniske 
udveksling af filer foregår via den standardiserede protokol for 
dataudveksling, kaldet FTP til et sæt prædefinerede elektroniske 
postkasser hos kommunens databehandler, samt som teknisk 
beskrevet nedenfor. 
 
Dataoverførslen sker på en sådan måde, at data ikke 
kompromitteres. ATP, som databehandler, fastsætter reglerne herfor. 
 
Ansvaret for, at behandling af de modtagne oplysninger sker i 
overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder lov 
om behandling af personoplysninger, overgår til den modtagende 
myndighed, som dataansvarlig, ved ATP’s returnering af svarfilen til 
kommunens databehandler. 
 

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/feriekonto/Om-FerieKonto/Lovgivning
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/feriekonto/Om-FerieKonto/Lovgivning
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Den nærmere tekniske specifikation af Batchleverancerne fremgår af 
bilag 1.a. og bilag 1.b. til denne aftale om henholdsvis Batch format 
ATP og Realtidsløsning og batchløsning til kommunerne, som er 
udvekslet med kommunens databehandler. 
 
Den modtagende myndighed er forpligtet til at underrette ATP, 
såfremt myndigheden indgår aftale med ny 
underleverandør/databehandler vedrørende modtagelse af 
Batchleverancen fra ATP. 
 
Betaling 
Den modtagende myndighed afholder selv egne omkostninger til it-
systemer og databehandling i forbindelse med adgangen til 
oplysninger i Feriekonto. 
 
Fejl og mangler 
Såfremt en dataleverance vedrørende oplysninger fra Feriekonto er 
fejlbehæftet eller mangelfuld, og dette udelukkende skyldes forhold, 
der kan tillægges Feriekonto, vil ATP uden ugrundet ophold foretage 
afhjælpning. 
 
Den modtagende myndighed eller dennes databehandler kan ved 
henvendelser om mulige fejl eller mangler i systemets drift rette 
henvendelse til ATP’s Kundeservice på telefon 48 20 49 23 eller på 
www.atp.dk.  
 
Ansvar 
ATP er ansvarlig for datasikkerheden i forbindelse returnering af en 
svarfil med Feriekontos data til kommunens databehandler.   
 
Hvis ATP gennemfører behørig afhjælpning, kan den modtagende 
myndighed ikke gøre andre krav gældende i anledning af fejl og 
mangler. 
 
I tilfælde af fejl ved Batchløsningen bærer den modtagende 
myndighed selv det økonomiske ansvar. ATP har pligt til at 
begrænse det økonomiske tab samt berigtige fejlen. ATP underretter 
uden ugrundet ophold den modtagende myndighed om væsentlige 
fejl. 
 
Beskæftigelsesministeriet, som dataansvarlig, og ATP, som 
databehandler, er således hverken ansvarlige for direkte eller 
indirekte tab. 
 
Den modtagende myndighed friholder Beskæftigelsesministeriet og 
ATP for ethvert krav, som ATP måtte blive mødt med som følge af 
den modtagende myndigheds misligholdelse af aftalen, herunder 
brud på sikkerhedskrav efter lov om behandling af 
personoplysninger. 
 
Ovennævnte begrænser ikke hverken den Dataansvarliges, 
Databehandlerens eller Den modtagende myndigheds ret til 
anvendelse af foreløbige retsmidler, herunder f.eks. nedlæggelse af 
fogedforbud i tilfælde af brud på sikkerhedsbestemmelser. 
 
Udover det ovennævnte har hverken den Dataansvarlige, 
Databehandleren eller Den modtagende myndighed ret til at gøre 
misligholdelsesbeføjelser – herunder krav på erstatning – gældende 
over for den anden part.  
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Rettigheder 
Den modtagende myndighed må ikke uden den Dataansvarliges 
forudgående skriftlige samtykke anvende de modtagne Feriekonto-
data kommercielt eller offentliggøre disse i nogen form, medmindre 
dette er hjemlet i lov. 
 
Tvister 
Enhver tvist, som udspringer af dataleverancer vedrørende 
Feriekonto i medfør af ferielovens § 43 c, skal søges løst gennem 
forhandling mellem parterne.  
 
Når de ovenfor beskrevne muligheder forgæves har været forsøgt er 
parterne berettiget til at indbringe uoverensstemmelsen for 
Københavns Byret. 


