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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard
Tak for din henvendelse af 20. august 2015 om gensidig
forsørgerpligt.
Spørgsmål 1
Hvor mange tilfælde af den fejl, der beskrives i artikel 2
nedenfor (at kommunerne har trukket kontanthjælp fra parrene med
tilbagevirkende kraft) er der begået her i KK?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar:
Den foreløbige opgørelse viser, at der er 527 sager med to afgørelser,
hvor borgeren har fået reduceret ydelsen fra ansøgningstidspunktet (og
ikke fra afgørelsestidspunktet).
Spørgsmål 2
Hvordan kan den fejl være begået - og i det beskrevne tilfælde føre til,
at parret får medhold - når I netop har været samtlige 1700 sager
igennem?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar:
Forvaltningen gennemgik inden sommerferien alle samlivssager, hvor
der var meddelt mindre end to afgørelser eller meddelt to afgørelser,
men foretaget mindre end to partshøringer, jf. tidligere orienteringer af
BIU.
Som BIU blev orienteret om den 3. juni 2015 gik forvaltningen
herefter i gang med at gennemgå alle sager med to afgørelser for at
sikre gyldigheden af disse sager. I forbindelse med gennemgangen
blev forvaltningen opmærksom på, at borgerne, der var omfattet af
reglerne om gensidig forsørgerpligt for samlevende, generelt havde
fået reduceret kontanthjælpen fra ansøgningstidspunktet.
Rent forvaltningsretligt skelnes der mellem to slags afgørelser over for
borgerne. På denne side, de begunstigende, og på den anden side, de
bebyrdende. En afgørelse om, at en borger er berettiget til
kontanthjælp er en begunstigende afgørelse, som har virkning allerede
fra det tidspunkt, hvor borgeren ansøger om hjælpen, mens afgørelsen
om gensidig forsørgerpligt (og den deraf følgende reduktion af
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ydelsen) er en bebyrdende afgørelse, der først kan have virkning, når
den er meddelt til borgeren.
Forvaltningen rettede i juni 2015 henvendelse til KL, for at høre,
hvordan man skulle forholde sig til denne problemstilling. KL
meddelte imidlertid, at der ikke skulle skelnes mellem ansøgnings- og
afgørelsestidspunktet.
På trods af denne udmelding fra KL rettede forvaltningen nu
henvendelse til STAR, som svarede, at kontanthjælpen først kan
reduceres fra afgørelsestidspunktet.
Da forvaltningen modtog udmeldingen fra STAR 16. juli (blev
behandlet 3. august pga. sommerferie), begyndte forvaltningen at
opgøre antallet af sager med to afgørelser, hvor borgeren tidligere
havde fået reduceret ydelsen med tilbagevirkende kraft med henblik
på efterbetaling. Denne efterbetaling forventes afsluttet i løbet af
september.
Problemstillingen om virkningstidspunktet for afgørelser om gensidig
forsørgerpligt har ikke, på samme måde som problemstillingen om
partshørings- eller afgørelsesmangler, indflydelse på, om en afgørelse
er gyldig eller ej. Det betyder, at borgeren har fået for lidt udbetalt i
ydelse i en kortere periode, og at det derfor kan løses ved, at
kommunen efterbetaler ydelse for perioden fra ansøgningen om
kontanthjælp og frem til borger får meddelt afgørelsen om gensidig
forsørgerpligt. Det drejer sig typisk om ca. tre uger, og det er ikke
nødvendigt for kommunen at træffe en helt ny afgørelse om gensidig
forsørgerpligt.
Det bemærkes, at den sag, der er omtalt i avisen.dk 20. august,
vedrører en klage, som forvaltningen modtog 29. juli. Det vil sige, at
forvaltningen af egen drift var i gang med at undersøge
problemstillingen inden modtagelsen af klagen.

Med venlig hilsen
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