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Folketingsmedlem Leif Lahn Jensen (S) har den 31. januar 2018 stillet følgende 
spørgsmål nr. S 483, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. S 483: 

” Ligger der en politisk prioritering bag, at ministeren har valgt at udskyde regerin-
gens udspil om socialt bedrageri fra 2017 til 2018, jf. ministerens udtalelse: »Rege-
ringen vil også senere på året komme med et udspil, hvor vi styrker kontrollen og 
skærper straffen for socialt bedrageri« af 12. september 2017 fra BM.dk?” 
 
Svar: 

Der er ikke tale om en politisk nedprioritering – tværtimod. Regeringen vil samti-
dig med initiativer overfor snyd også komme med forslag til, hvordan reglerne om 
rådighedssanktioner kan forenkles, så der kan blive sanktioneret mere konsekvent 
overfor personer, der ikke lever op til deres rådighedsforpligtelse. Det har i den 
forbindelse været vigtigt for mig at inddrage KL’s bidrag til ændringer på sankti-
onsområdet, der blev offentliggjort kort før jul. 
 
Regeringen agter at komme med et samlet udspil om en styrket indsats overfor so-
cialt snyd og mere konsekvente sanktioner i marts måned 2018.  
 
Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at regeringen og Dansk Folkeparti i finans-
lovaftalen for 2018 allerede har genindført lufthavnstilsynet, som kan medvirke til 
at hindre, at personer uberettiget modtager ydelser i udlandet. Vi har ligeledes aftalt 
at gøre status og følge op på aftalen ”En styrket indsats mod socialt bedrageri” fra 
7. november 2010.   
 
Regeringen er således allerede i gang med at iværksætte initiativer, som har til 
formål at styrke indsatsen mod snyd med ydelser. Jeg ser frem til de politiske drøf-
telser på baggrund af regeringens udspil. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
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S 483 endeligt svar 
Offentligt


