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16. august 2022  • CB/MAJ 

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det 
offentlige mm. (styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe 
danskernes gæld til det offentlige) 
 
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. lovforslag om ændring af 
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mm. 
 
Ældre Sagen bakker op om det overordnede formål med lovforslaget, der skal sikre 
grundlaget for en effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige. Der foreslås en række tiltag, 
der skal sikre, at flere afdrager på deres gæld, rimelige vilkår for skyldnere, at udsatte 
skyldnere hjælpes og en langsigtet plan for effektiv opkrævning og inddrivelse.  
 
Med lovforslaget indføres bl.a. en ny model for lønindeholdelse, der udvider 
Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld fra skyldnere både under og over 
lavindkomstgrænsen. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil den nye model medføre, at 
yderligere op imod 113.000 skyldnere vil kunne få foretaget lønindeholdelse, og at flere 
skyldnere vil afdrage mere på deres gæld, end tilfældet er i dag. 
 
Ved afgørelse om indeholdelse skal der overlades skyldneren det nødvendige til eget og 
familiens underhold, jf. § 10, stk. 3. Det følger også af trangsbeneficiet, at udlæg ikke kan 
foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et 
beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og dennes husstand.  
 
Ældre Sagen opfordrer til, at skyldnere varsles om (ændringer i) lønindeholdelse i god tid, 
og at skyldnere informeres grundigt om muligheder for at gøre indsigelse/klage. 
Indsigelser/klager bør efter Ældre Sagens opfattelse have opsættende virkning. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Michael Teit Nielsen 
Vicedirektør 
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