
 

 
R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 
 

HØRINGSSVAR 

 

Til: Beskæftigelsesmisteriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, J.nr. 16/09207 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af 

Jobreform I mv.) 

 

Høringsbrev af 11. august 2016 - med svarfrist 12. september 2016, kl. 12. 

 

Svar til: star@star.dk , ljs@star.dk , thm@star.dk  

 

Sagsnr. 16/09207, Kontoret for Sociale Ydelser 

 

Retspolitisk Forening vil først henvise til vort høringssvar af 2. august 2015 til L 2 (lov 

1000/2015 og til vort høringssvar af 12. januar 2016 til ændring af lov om aktiv socialpolitik mv 

(lov 296/2016).  

 

Som det fremgår heraf er vi stærkt kritiske over for de skete lovændringer af retspolitiske, 

menneskeretlige og social-økonomiske grunde. Ændringerne omhandlede indførelse af en 

integrationsydelse, af en uddannelseshjælp, af et kontanthjælpsloft og af en 225-timersregel m.m. 

Dele af ændringerne havde endvidere reelt tilbagevirkende kraft med indgreb i bestående 

økonomiske vilkår for personer omfattet af ændringerne. 

 

Den kritik står vi ved – også i henseende til det her foreliggende lovudkast, der især udmønter, 

præciserer og justerer på lov 296/2016. 

 

Det foreliggende udkast er mest af alt udtryk for, at lovændringen ved lov 296/2016 gik vel 

hurtigt (”lovsjusk”), hvorfor der nu skal ske præciseringer, justeringer og konsekvens-rettelser i 

forhold til den i marts 2016 vedtagne nævnte lov. 

 

Hertil kommer, at den kommende lov efter udkastet skal træde i kraft (allerede) 1. december 

2016, og endvidere med en vis tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2016, hvilket er det vigtige 

skæringspunkt for Jobreform I med dens integrationsydelse, kontanthjælpsloft, 225-timersregel 

mv.  

 

Foreningen har af ressourcemæssige grunde ikke mulighed for at gå ind i nærmere vurderinger af 

de enkelte foreslåede præciseringer og justeringer mv., hvorfor vi her vil henvise til vor ovenfor 

nævnte tidligere fremførte kritik af lovkomplekset som sådan. 

 

 København, den 10. september 2016 

 

 

Bjørn Elmquist Peter Arnborg  

Formand  bestyrelsesmedlem 
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