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Til høringsparterne 

 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om enk-

lere og skærpede sanktioner og styrket kon-

trol med snyd og færre fejludbetalinger m.v. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal hermed anmode om 

eventuelle høringssvar til vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

aktiv socialpolitik m.fl. 

 

Lovforslaget skal udmønte ”Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket 

kontrol med snyd og færre fejludbetalinger”, som regeringen (Venstre, Liberal 

Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, og Socialdemokratiet 

indgik den 16. november 2018. 

 

Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

 Klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde.  

 Sanktion for manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring 

 Færre sanktionssatser.  

 Rimelige grund skal tænkes ved anvisning af tilbud m.v. 

 Krav om jobsøgning og frist for at joblogge. 

 Udvidet og forenklet brug af skærpede rådighedssanktioner. 

 Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten. 

 Hurtigere sanktionsafgørelser. 

 Forenklet vejledning. 

 Klare rammer for udvidet partshøring til aktivitetsparate. 

 Udvidelse af månedsvis opgørelse af sanktioner. 

 Opfølgning af sanktionsaftalens virkninger. 

 Tæt opfølgning på brugen af sanktioner, herunder overfor udsatte borgere. 

 Pligt til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri. 

 Ydelsesstop for indsatte. 

 Ankestyrelsen skal kunne undersøge Udbetaling Danmarks sagsområder. 

 Stop for social eksport via reglen om flyttehjælp. 

 Omlægning af det kommunale rådighedstilsyn 

 

Det fremgår ikke af aftalen, at modtagere af ressourceforløbsydelse i ressourcefor-

løb og i jobafklaringsforløb samt modtagere af ledighedsydelse skal omfattes af de 

aftalte ændringer i rådigheds- sanktionsreglerne for modtagere af kontanthjælp mv.  
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Det foreslås, at reglen med en udtømmende opremsning af rimelige grunde ligele-

des afskaffes for modtagere af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb og jobaf-

klaringsforløb samt for modtagere af ledighedsydelse. 

 

Det foreslås endvidere, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse i ressour-

ceforløb og jobafklaringsforløb, fortsat skal være omfattet af de nugældende sank-

tionsbestemmelser for disse målgrupper, hvorfor bestemmelserne om sanktionering 

af modtagere af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb og jobafklaringsforløb 

nyaffattes. Ligeledes vil de gældende sanktionsregler for modtagere af ledigheds-

ydelse fortsat gælde. 

 

Ved beskrivelsen af gældende regler er der taget udgangspunkt i det lovforslag om 

lov en aktiv beskæftigelsesindsats, som forventes fremsat marts II 2019. Herudover 

er der taget udgangspunkt i forslag til ændring af lov om organisering og understøt-

telse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedag-

penge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenser af aftale om en 

forenklet beskæftigelsesindsats m.v.). Det betyder, at henvisninger til lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik sker i forhold til de fore-

slåede bestemmelser i disse lovforslag. Hvor der ikke er sket ændringer som følge 

af disse nævnte lovforslag, er der taget udgangspunkt i gældende ret i lov om aktiv 

socialpolitik. 

 

STAR skal anmode om at modtage høringssvar senest mandag den 25. februar 

2019 kl. 12. 

 

Høringssvar fremsendes til Anne Hedegaard, aih@star.dk og Lillis Søndergaard, 

ljs@star.dk samt til star@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Hedegaard 

Specialkonsulent 

Sociale ydelser 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

Tel. 72 21 76 72 

Mail: aih@star.dk  

 

 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Njalsgade 72A | 2300 København S 

T 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Danish Agency for Labour Market and Recruitment  

Njalsgade 72A | DK-2300 Copenhagen 

T +45 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Følg os på LinkedIn 
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