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Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget L 81 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om 

individuel boligstøtte og kildeskatteloven med ikrafttræden 1. januar 2015 (Ophævelse af gensidig for-

sørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med 

børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) - 

lov nr. 1522 af 27. december 2014. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte den 19. december 2014 et orienteringsbrev til 

kommunerne m.fl. om vedtagelsen af lovforslaget. 

 

Det vedtagne lovforslag er den lovgivningsmæssige udmøntning af den del af finanslovsaftalen for 

2015, hvor den gensidige forsørgelsespligt mellem samlevende i kontanthjælpssystemet ophæves. Den 

gensidige forsørgelsespligt ophæves med virkning fra den 1. januar 2016, således at den gensidige for-

sørgelsespligt fortsat skal være gældende i hele 2015, dog med halv virkning svarende til 2014.  

 

Styrelsen er blevet opmærksom på, at der er en fejl i lovforslagets bestemmelse om ikrafttræden. Fejlen 

betyder, at reglen om fradrag for samlevendes indtægter i kontanthjælpen allerede ophæves pr. 1. januar 

2015.   

 

Rent teknisk er der sket det, at § 1, nr. 36, i den vedtagne lov, der ophæver reglen om, at en samlevers 

indtægter skal fradrages i hjælpen til uddannelseshjælp- og kontanthjælpsmodtagere, ved en fejl ikke 

nævnes i den særlige ikrafttrædelsesbestemmelse i den vedtagne lovs § 5, stk. 2, der bestemmer, at sam-

leverreglerne først ophæves den 1. januar 2016. Det betyder, at reglen om fradrag for samlevers indtæg-

ter i § 30, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik allerede ophæves den 1. januar 

2015, hvor resten af lovforslaget træder i kraft. Kommunerne har derfor fra denne dato ikke hjemmel til 

at foretage fradrag i hjælpen for en samlevers indtægter, uanset det forhold, at det var intentionen i fi-

nanslovsaftalen for 2015, at samleverreglen fortsat skulle have halv virkning i 2015.  

 

Dette indebærer, at der vil være tilfælde, hvor kommunerne skal udmåle et højere beløb til en samle-

vende modtager af hjælp, end det var intentionen med finanslovsaftalen for 2015.  

 

Styrelsen kan oplyse, at beskæftigelsesministeren vil fremsætte lovforslag hurtigst muligt i det nye år 

med henblik på, at det hastebehandles i Folketinget. Formålet vil være, at der bliver skabt overensstem-

melse mellem reglerne og intentionen i finanslovsaftalen for 2015, således at der hurtigst muligt kom-

mer hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter. 

  

Styrelsen vil informere om lovforslagets fremsættelse og forventet ikrafttræden i januar 2015.  

Til kommuner m.fl. 

 

 

Supplerende orienteringsbrev om ændringer i lov om aktiv socialpo-

litik om ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende  

http://www.star.dk/
mailto:star@star.dk


 

2 

 

Endvidere skal det bemærkes, at § 1, nr. 47, i det vedtagne lovforslag om personer, der modtager res-

sourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, heller ikke blev nævnt i den særlige ikrafttrædelsesbestem-

melse. Retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb gælder uden hensyn til egen formue og en 

evt. ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold, men på grund af fejlen i ikrafttrædelsesbe-

stemmelsen udgår samlever af bestemmelsen allerede fra den 1. januar 2015 og ikke som tilsigtet den 1. 

januar 2016. Dette har dog ikke reel betydning for udmåling af ressourceforløbsydelsen, idet retten til 

ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb alene udmåles på grundlag af egne indtægter. For at undgå 

tvivl om bestemmelsens rækkevidde vil en ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen også indgå i det lov-

forslag om korrektion af ikrafttræden, som fremsættes hurtigst muligt i det nye år.  

 

Vedr. hjælpen for januar 2015 

På baggrund af den manglende hjemmel i de gældende regler til at foretage fradrag for en samlevers 

indtægter i hjælpen skal kommunerne udbetale hjælpen for januar 2015 uden at foretage fradrag for en 

samlevers indtægter.  

 

For de modtagere af forudbetalt hjælp, som når at få udbetalt hjælpen med fradrag for en samlevers ind-

tægter, skal kommunen foretage en ny beregning af hjælpen, hvor der ikke foretages fradrag for samle-

vers indtægter, og kommunen skal efterbetale det resterende beløb til modtageren af hjælp. 

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Tina Holgaard Madsen, thm@star.dk, Leo Torp, lto@star.dk og 

Birgitte S. Staffeldt, bst@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Kirsten Brix Pedersen 

Kontorchef 

Arbejdsmarkedsydelser  

 

 

 

 

 

 


