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Sagsnr. 18-0565 

Vores ref. EKH/csoe/sea 

Deres ref. J.nr. 2018-2  

 Den 9. marts 2018 

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ind-
drivelse af gæld til det offentlige og forskellige an-
dre love og om ophævelse af lov om forsøg med ef-
tergivelse af gæld til det offentlige for socialt ud-
satte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse 
af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshånd-
tering m.v.) 
 

LO har modtaget ovennævnte høring og har følgende bemærkninger: 

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 

LO-forbundene oplever i praksis, at kommunerne også sender omtvistede krav (tilba-

gesøgningskrav) til inddrivelse. LO finder det problematisk, at lønmodtagerne således 

er henvist til den klageadgang, der er i Gældsinddrivelseslovens §§17 og 18, vedr. 

Landsskatteretten og Fogedretten. 

Lov om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige 

for socialt udsatte 

For så vidt angår ophævelsen af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til socialt 

udsatte grupper, finder LO det problematisk, at man på den måde rammer de socialt 

udsatte. Muligheden for eftergivelse af gæld er i forvejen restriktiv, fordi det er en be-

tingelse, at man har en stabil og ”afklaret” erhvervsmæssig situation, jf. lovforslagets 

s. 81. Det vil modtagere af en række sociale ydelser (dagpenge, kontanthjælp, res-

sourceforløbsydelse mv.) aldrig være. Derudover er der markant færre, der får førtids-

pension efter reformen. Det forhold, at ganske få er ”afklarede” erhvervsmæssigt, må 

antages at være baggrunden for, at der kun er godkendt 169 ansøgninger i forsøgsord-

ningen og kun brugt ca. 4,6 mio. kroner ud af de bevilgede 100 millioner kroner. 

Hvis man i stedet for afskaffelse af forsøgsordningen lempede betingelserne, så man 

med modtagelse af ressourceforløbsydelse ville kunne anses som ”afklaret”, er der 
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sandsynlighed for, at flere vil benytte muligheden. Forsøgsordningen vil dermed blive 

mere i tråd med hensigten om at hjælpe socialt udsatte. Det er vores erfaring, at det 

kan forhindre rehabilitering, hvis man har for meget gæld. Den gruppe, som vil mod-

tage ressourceforløbsydelsen, kan være fx arbejdsskadede, psykisk syge eller misbru-

gere. Heraf vil få af dem have fået førtidspension og dermed være ”afklarede”. De vil 

således ikke have mulighed for at ansøge om eftergivelse af gæld efter den eksiste-

rende forsøgsordning.  

Med de nye betingelser vil man give socialt udsatte på ressourceforløbsydelse den 

mulighed, og forsøget vil blive mere reelt. Hvilket var hensigten med den oprindelige 

forsøgsordning, hvor der blev afsat en bevilling på finansloven på 100 millioner kr. 

(25 millioner kr. hvert år fra 2005-2008), fordi man ønskede at hjælpe socialt udsatte. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Ejner K. Holst 




