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27. januar 2021 • LKS 

Høring over lov om ændring af lov om betalinger 

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Vi konstaterer med stor tilfredshed, at Erhvervsministeriet har evalueret kontantreglen. Vi kan 

desuden med tilfredshed konstatere, at det i den forbindelse er vurderet, at der ikke på nuværende 

tidspunkt er behov for at foretage ændringer i ordningen, og at kontantreglen bør opretholdes i 

uændret form. 

 

Vi har derfor ikke bemærkninger til forslaget om at fjerne selve revisionsbestemmelsen i lov 

om betalinger. 

 

For en god ordens skyld vil vi dog benytte lejligheden til at understrege nogle af de pointer, vi  

fremsatte i forbindelse med evalueringen. I Ældre Sagen er vi tilhængere af kontantreglen, da den 

sikrer, at der altid er mulighed for at betale med kontanter i butikkerne. Dette er fortsat af stor 

betydning for en betragtelig gruppe af ældre, der foretrækker at betale med kontanter eller evt. slet 

ikke har andre betalingsmuligheder. 

 

Vi anerkender og glædes ved digitaliseringen, der åbner for nye muligheder, og som kan bidrage til 

at gøre hverdagen lettere både for unge og for mange ældre. Vi har selv et korps på 1.800 it-frivillige, 

der lægger et fantastisk stort arbejde i at hjælpe vores ældre medborgere med at blive og være 

digitale.  

 

Dog er det ikke alle i samfundet, der kan følge med den digitale udvikling. For dem er det 

altafgørende, at man opretholder og værner om de ikke-digitale løsninger. Vi oplever et kontinuerligt 

pres på disse ikke-digitale i vores samfund, og det er vores oplevelse, at Coronaepidemien har været 

med til at understrege udfordringerne ved ikke at være digital og derfor også nødvendigheden af at 

opretholde og beskytte kontantreglen, så retten til at bruge kontanter som gyldigt betalingsmiddel 

består.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 


