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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 
 

Høring vedr. udkast til reviderede bekendtgørelser om 

opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv 

socialpolitik, lov om social pension m.fl. love 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet vedlagte udkast til 

reviderede bekendtgørelser om  
 

• Kommunernes og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav 

efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om en midlertidig jobpræmie til lang-
tidsledige m.v. 

 

• Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebeta-

lingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v. 

 

Bekendtgørelserne skal revideres bl.a. som følge af skatteministerens fremsættelse 
af Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og 
forskellige andre love (L 137) og beskæftigelsesministerens fremsættelse af For-

slag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (L 133). 
 
De væsentligste ændringer er: 

 

• Afskaffelse af muligheden for, at en skyldner kan bede fordringshaver om at 

overdrage et ikke-inddrivelsesparat tilbagebetalingskrav til restanceinddrivel-
sesmyndigheden med henblik på at opnå en samlet betalingsordning. Skattemi-

nisteriet har dog tilkendegivet, at det fortsat vil være muligt for restanceinddri-
velsesmyndigheden at foretage en samlet vurdering af en skyldners forskellige 
gældsposter. 

• At tilbagebetalingskrav i henhold til den foreslåede jobpræmieordning til lang-

tidsledige m.v. opkræves og overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden ef-
ter samme regler, som gælder for tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv social-
politik m.fl. love. 

• At den tidligere opkrævningsbekendtgørelse vedr. serviceloven og pensionslo-

vene opdeles, således at regler vedr. serviceloven udstedes af børne- og social-
ministeren og regler vedr. pensionslovene udstedes af beskæftigelsesministeren. 
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Herudover er der foretaget en række ændringer af mere teknisk og redaktionel ka-
rakter. 
  

Der henvises til vedlagte udkast, hvor ændringerne er markeret. 
 
De ændrede bekendtgørelser skal træde i kraft 1. april 2017. 

 
Såfremt der er bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene, bedes disse sendt pr. e-
mail til star@star.dk, med kopi til Sophie Mørck som@star.dk og Anne Marie Tof-

tegaard amt@star.dk, senest tirsdag den 21. marts 2017. 

 
 

Venlig hilsen 
 
 

Anne Marie Toftegaard 
chefkonsulent 

Sociale Ydelser 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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Høringsliste: 
 
Ankestyrelsen ast@ast.dk  
Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg v/ rnh@star.dk og vrb@star.dk  

Børne- og Socialministeriet sm@sm.dk  
Danske Handicaporganisationer dh@handicap.dk  
Danske Revisorer fdr@fdr.dk 

Danske Seniorer info@danske-seniorer.dk  
Dansk Socialrådgiverforening ds@socialraadgiverne.dk  
Datastyrelsen dt@datatilsynet.dk  

Det centrale Handicapråd dch@dch.dk   
Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark 
fsd@socialchefforeningen.dk  

Foreningen af statsautoriserede revisorer fsr@fsr.dk  
KL - Kommunernes Landsforening kl@kl.dk  
Rigsrevisionen info@rigsrevisionen.dk  

Rådet for Socialt Udsatte post@udsatte.dk  
Skatteministeriet skm@skm.dk  
Udbetaling Danmark pote@atp.dk  

Udlændinge- og Integrationsministeriet uim@uim.dk  
Ældre Sagen aeldresagen@aeldresagen.dk  
Landsforeningen for førtidspensionister carle@nielsen.tdcadsl.dk 


