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

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Sag nr: 2014-0034708 

 

Høring over Forslag til ændringer i lov om aktiv socialpolitik og andre love  (L 81 – 

2014/2015). 

 

Høringsbrev af 19. november 2014 – med svarfrist senest 26. november, kl. 12.00 

til mail-adresser: star@star.dk og mgw@star.dk og bst@star.dk    

 

Retspolitisk Forening noterer sig indledningsvis den meget korte høringsfrist (1 uge), 

hvortil kommer, at der høres over et allerede fremsat lovforslag (L 81). Den korte frist må 

kritiseres, men vi har dog – undtagelsesvis - nogen forståelse herfor, da L81 med delvis  

ikrafttræden 1. januar 2015 implementerer den nylige Finanslovsaftale. 

 

Vi vil grundet den korte frist alene forholde os til forslaget vedr. afskaffelsen af krav til 

gensidig forsørgerpligt for ugifte samlevende i kontanthjælpssystemet – med 

ikrafttræden, delvis i/fra 2015 og i fuldt omfang fra 1. januar 2016. 

 

Foreningen kan støtte, at den gensidige forsørgerpligt for ugifte samlevende ophæves i 

forhold til kontanthjælpssystemet, idet vi tidligere på forskellig vis har kritiseret, at man 

overhovedet indførte ordningen fra primo 2014. Vi så dog gerne, at den foreslåede 

ophævelse gennemførtes på en sådan måde, at ny-ordningen i fuldt omfang (=ikke 

forsørgerpligt) kunne træde i kraft betydeligt hurtigere end 1. januar 2016, fx 1/4 eller 1/7 

2015. 

 

Vor kritik af den hidtidige/gældende ordning gik især på, at ordningen var kritisabel i 

henseende til de involverede borgeres retssikkerhed i form af manglende forudsigelighed, 

idet ordningen lagde op til nærmest skønsmæssige afgørelser om, hvem ordningen angik, 

ligesom der var uklarhed om flere kriterier (grad af samliv, bofællesskab mv.). Hertil 

kom, at ordningen på forskellige punkter var til ugunst for de omfattede personer i 

forhold til regler for gifte samlevende, fx vedrørende visse skattemæssige regler. 

     

 

København, den 24. november 2014 

 

Bjørn Elmquist   Peter Arnborg  

formand  bestyrelsesmedlem 
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