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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 18. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 99 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 99: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 17. november 2020 fra Gadejuristen om 

konsekvenser af bankernes lukning af kontantkasser, jf. SOU alm. del – bilag 73, her-

under redegøre for, hvad ministeren agter at foretage sig for at finde en løsning på 

dette, således at det bl.a. sikres, at socialt udsatte kan få udbetalt offentlige ydelser 

kontant uden brug af hævekort?” 

Svar: 

Henvendelsen fra Gadejuristen peger på en både akut og principiel problemstilling, 

som regeringen er optaget af bliver løst så hurtigt og effektivt som muligt.  

Ministeriet har siden henvendelsen fra Gadejuristen været i dialog med de relevante 

myndigheder om problemstillingen. 

Den 9. december 2020 blev der indgået en aftale mellem Finans Danmark og Køben-

havns Kommune om en midlertidig løsning, der sikrer, at der stadig vil være adgang til 

udlevering af kontanter efter fredag d. 11. december 2020.  

Aftalen indebærer, at kontanter kan udleveres to gange pr. måned i januar, februar og 

marts 2021 i Nordea og Arbejdernes Landsbank – begge filialer ligger på Vesterbro. 

Det nøjagtige tidspunkt aftales mellem kommunen og bankfilialerne. Kunden møder 

frem med en gadeplansmedarbejder og får det ønskede beløb udleveret i en kuvert. 

Bankfilialerne skal i den forbindelse senest 4 bankdage før udbetalingstidspunkt mod-

tage en liste med navne og kontonumre eller CPR-numre samt det ønskede udbetalte 

beløb fra kommunen.  

Den aftalte løsning afhjælper her og nu en akut opstået situation. Social- og Indenrigs-

ministeriet er sammen med Erhvervsministeriet og andre relevante myndigheder i 

gang med at afdække grundlaget for en løsning, der vil være af permanent karakter.  
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