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Kære ordførere og ministre, 

Statsministeren, Finansministeren, Klima- og energiministeren samt beskæftigelsesministeren har på et pres-
semøde d. 14. sep. fremlagt en plan for at hjælpe trængte danskere med de højere energi- og varmepriser. 
Konkret foreslås indførelsen af et ”prisloft”, så borgere og små- og mellemstore virksomheder ikke skal betale 
mere til forsyningsselskaberne, end i efteråret 2021. Ekstraregningen sendes videre til staten, som de facto yder 
borgerne et lån, som skal afbetales løbende over en flerårig periode. Her og nu vil det være en stor hjælp til 
mange borgere og virksomheder, som ikke kan betale deres regninger. Vi er dog bekymrede for de langsigtede 
konsekvenser, da regningen skal tilbagebetales på et tidspunkt.  

Regeringen lægger op til, at der er tale om en frivillig ordning, man som borger eller virksomhed kan søge om 
at blive en del af hos sit forsyningsselskab. Vi mener ikke, at det kan kaldes en frivillig ordning, men derimod en 
tvungen udvej. Mange udsatte borgere vil være nødt til at gældsætte sig til staten, for ikke at ryge fra hus og 
hjem. Regeringen og Folketinget har et ansvar overfor de borgere, som gennem denne ordning vil gældsætte 
sig til staten, så ordningen ikke kommer borgerne yderligere til last. For gæld til det offentlige er en enormt 
hæmmende faktor, når det kommer til beskæftigelse og at få folk væk fra offentlige ydelser. Det skyldes at staten 
kan lave lønindeholdelse på borgerens indtægt, og dermed forsvinder en stor del af motivationen for at være 
beskæftiget. Mange borgere, særligt de socialt udsatte, som vi til dagligt hjælper med økonomiske og gældsre-
laterede problemstillinger, vil i fremtiden have svært ved at tilbagebetale et sådant lån til staten, da de simpelt 
ikke har pengene. Hverken nu og ej heller forventeligt i fremtiden, grundet en kombination af udsathed og sti-
gende inflation. 

For at denne ordning ikke skal falde borgerne til last, er det først og fremmest vigtigt, at lånet enten er rentefrit 
eller at der f.eks. fastsættes regler, som giver rentestop når borgeren begynder at afbetale. Ellers vil regningen 
vokse sig for stor, hvilket vil forværre mange udsatte borgeres mulighed for at tilbagebetale beløbet, og dermed 
gældsætte dem yderligere. Derudover vil en ordning, hvor man ved afdrag stopper renten, skabe en motivation 
til at betale. 

For det andet mener vi, at det er vigtigt, at staten og herunder Gældsstyrelsen, som sandsynligvis vil skulle stå 
for inddrivelse af gælden, viser god vilje og er realistiske, når regningen skal betales. Hvis borgere får svært ved 
at afbetale – og det vil mange desværre få – så skal lønindeholdelse ikke være første og eneste mulighed. Vi 
appellerer til dialog og henvisning til gratis gældsrådgivning, så det sikres, at borgere og stat kommer godt 
igennem denne krise. 

 


