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Orientering om tillæg til ansættelseskontrakt på 
personalemøde m.v. 
Nedenstående kan fungere som inspiration til ledelsens oplæg til medarbejdere på 
personalemøder mv. omkring det tilsendte tillæg til ansættelseskontrakt, der blandt 
andet behandler persondataforordningens anvisninger om oplysningspligt.  

Orientering om tillæg til ansættelseskontrakt 

Behandling af personoplysninger: 

Baggrund for tillægget er at efterleve de regler, der fremgår af persondataforordningen og den 
netop vedtagne databeskyttelseslov.  

Da I som ansatte er registreret hos os, og vi som arbejdsgiver dermed behandler en række 
oplysninger om jer, har vi en forpligtelse til at oplyse jer om jeres rettigheder.  

Institutionen og vores paraplyorganisation fobu behandler personoplysninger om os ansatte. Der 
er tale om personoplysninger, når de kan henføres til en identificer person og omhandler f.eks. 
navn, adresse, e-mail og cpr. nr. De konkrete oplysninger, der bliver behandlet, fremgår af det 
udleverede tillæg. 

Det fremgår af tillægget, hvilke oplysninger der bliver behandlet, hvilke oplysninger der bliver 
videregivet, og hvad der sker med oplysningerne efter fratrædelse. 

Jeg anbefaler, at I læser tillægget igennem. 

E-boks:

I skal sørge for at tilmelde vores paraplyorganisation fobu som afsender i e-boks. Fremover vil vi i 
langt højere grad anvende elektronisk postløsning – det vil sige e-boks til at sende dokumenter 
og meddelelser for at sikre, at I får de informationer, som I er berettiget til. Tillægget til 
ansættelseskontrakten vil også blive sendt til jer i e-boks, derfor bedes I tilmelde fobu i e-boks 
hurtigst muligt. 

Sygedagpenge: 

I forbindelse med at I bliver længerevarende sygemeldte, udbetaler institutionen som 
udgangspunkt løn under sygdom, og institutionen kan søge om sygedagpengerefusion. Dette 
forudsætter, at I som medarbejdere deltager aktivt i jeres bopælskommunes opfølgningsindsats. 
Hvis det viser sig, at I ikke deltager i denne opfølgningsindsats, vil det betyde, at 
dagpengerefusionen bortfalder, og institutionen kan modregne den mistede dagpengerefusion i 
jeres løn. Manglende deltagelse i kommunens opfølgningsarbejde anses for en misligholdelse af 
ansættelsesforholdet.   


