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Til høringsparterne 
 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om æn-
dring af lov om aktiv socialpolitik, integrati-
onsloven og forskellige andre love (Enklere og 
skærpede sanktioner og styrket kontrol 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, integrationsloven og forskellige andre love. Liste over hørings-
parterne vedlægges. 
 
Lovforslaget skal udmønte ”Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket 
kontrol med snyd og færre fejludbetalinger”, som den daværende regering (Ven-
stre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, og Soci-
aldemokratiet indgik den 16. november 2018. 
 
Lovforslaget har tidligere været i høring i perioden 28. januar til og med 25. fe-
bruar 2019. 
 
I forhold til sidste høring er der, som følge af fornyet møde med aftalepartierne 
samt præciseringer i øvrigt, foretaget følgende ændringer: 
• Der er fastsat en beløbsgrænse for politianmeldelse i § 1, nr. 54 inkl. specielle 

bemærkninger samt almindelige bemærkninger i afsnit 2.12 
• Nye regler om flyttehjælp for at undgå social eksport i § 1, nr. 50, 52 og 53 og § 

5, nr. 1-6 med specielle bemærkninger og almindelige bemærkninger i afsnit 
2.17 

• Ensretning af vejledningen for alle ydelsesmodtagere efter lov om aktiv social-
politik i § 1, nr. 35, 39 og 46 med specielle bemærkninger og almindelige be-
mærkninger i afsnit 2.9 

• 100 pct. statsfinansiering af efterlevelseshjælp i § 1, nr. 55 inkl. specielle be-
mærkninger og almindelige bemærkninger afsnit 2.20 

• Ændring af betegnelse af integrationsydelse § 1, nr.  1, 3, 4, § 3, nr. 2 og 3, § 7, 
nr. 1 og 2, § 8, nr. 1 og 2, §§ 9-16 med specielle bemærkninger og almindelige 
bemærkninger i afsnit 2.21 

• Hjemmel til at foretage fokusrevision på områder, som ikke er refusionsberetti-
gede i § 6, nr. 1, med specielle bemærkninger og almindelige bemærkninger i 
afsnit 2.18 
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Derudover er der foretaget nogle sproglige rettelser og justeringer, herunder kor-
rektur mv. i lovforslaget. 
 
Ved beskrivelsen af gældende regler er der taget udgangspunkt i lov nr. 548 af 7. 
maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov nr. 551 af 7 maj 2019 om æn-
dring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov 
om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige an-
dre love. Det betyder, at henvisninger til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 
lov om aktiv socialpolitik sker i forhold til de bestemmelser i disse love. Hvor der 
ikke er sket ændringer som følge af disse love, er der taget udgangspunkt i gæl-
dende ret i lov om aktiv socialpolitik. 
 
STAR skal anmode om at modtage høringssvar senest fredag den 18. oktober 
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 
chefkonsulent 
Sociale ydelser 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Tel. 72 21 76 72 
Mail: aih@star.dk  
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