
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2017

Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13.
oktober 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1721 af 27.
december 2016, lov nr. 1725 af 27. december 2016, § 4 i lov
nr. 80 af 24. januar 2017, § 1 i lov nr. 203 af 28. februar
2017 og § 42 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, foretages følgende
ændringer:

1. Overskriften til kapitel 71 affattes således:

»Kapitel 71

Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation,
dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller

telekommunikation og blokering af hjemmesider«.

2. Efter § 791 c indsættes i kapitel 71:

»§ 791 d. Der kan ske blokering af en hjemmeside, hvis
der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden begås en
overtrædelse af straffelovens §§ 114-114 i, 119 eller 119 a.

Stk. 2. Afgørelse om blokering af en hjemmeside træffes
af retten ved kendelse efter politiets begæring. I kendelsen
anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det
støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen
kan til enhver tid omgøres.

Stk. 3. Blokering må ikke foretages, såfremt indgrebet står
i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som ind-
grebet må antages at medføre.

Stk. 4. Det påhviler udbydere af elektroniske kommunika-
tionsnet og -tjenester og administratorer af internetdomæner
at bistå politiet ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2.
Afviser udbyderen eller administratoren uden lovlig grund
at bistå politiet, finder bestemmelsen i § 178 tilsvarende an-
vendelse.

Stk. 5. Fremsætter den, mod hvem indgrebet retter sig, an-
modning herom, skal politiet snarest muligt forelægge sagen

for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal op-
retholdes.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af
13. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 31 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan

højst udbetales med et beløb svarende til integrationsydelse
efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pen-
sionisten er omfattet af § 46 d.«

2. I § 32 c indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Førtidspensionen kan højst udbetales med et be-

løb svarende til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i
lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §
46 d.«

3. I § 34 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 46 b, genop-

tages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor per-
sonen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved
fremmøde hos politiet.«

4. § 46 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 46 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træf-
fer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet
deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en
fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller
en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med
virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasind-
dragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen
indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.
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Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt
under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbe-
taling af pension var opfyldt i perioden.

§ 46 c. En pensionist har ikke ret til pension for en perio-
de, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom
findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud
fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske stats-
borgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf.
stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de
dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de be-
stemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Ud-
betaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbage-
betaling af pension for samme periode.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen,
når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vur-
dere, om der skal træffes afgørelse om frakendelse af før-
tidspension, jf. § 44, stk. 1, 1. pkt.

§ 46 d. Pensionen efter §§ 31 eller 32 c kan i en periode
på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydel-
se efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis
personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelo-
vens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114
g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1,
eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov
om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den pe-
riode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende
ydelser:
1) Dagpenge efter barselsloven.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Pension efter denne lov.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension m.v.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-

nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen
idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden
nævnt i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1,
hvis den udbetalte pension overstiger integrationsydelse ef-
ter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperio-
den.

§ 46 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Ud-
betaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når
myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst
unddrager sig strafforfølgning, jf. § 46 a, stk. 1, eller straf-
fuldbyrdelse, jf. § 46 a, stk. 2, samtidig modtager pension.
For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Dan-
mark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og
kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af
pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i ud-
landet, og som politiet får formodning om samtidig modta-
ger pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling
Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr.
4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres
eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark og kommunen, hvis anklagemyndigheden får for-
modning om, at en person, der ved endelig dom findes at ha-
ve overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§
114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straf-
felovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i med-
før af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
modtager eller har modtaget pension.«

§ 3

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
1240 af 13. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan

højst udbetales med et beløb svarende til integrationsydelse
efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik,
når pensionisten er omfattet af § 45 d.«

2. I § 34 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 45 b, genop-

tages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor per-
sonen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved
fremmøde hos politiet.«

3. § 45 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 45 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træf-
fer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet
deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en

2



fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller
en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med
virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasind-
dragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen
indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolspr-
øvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbe-
talt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for
udbetaling af pension var opfyldt i perioden.

§ 45 c. En pensionist har ikke ret til pension for en perio-
de, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom
findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud
fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske stats-
borgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf.
stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de
dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de be-
stemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Ud-
betaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbage-
betaling af pension for samme periode.

§ 45 d. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf. §
29, kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer
til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv
socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have
overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114
d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelo-
vens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af
§ 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og
personen for den periode, som dommen omfatter, har mod-
taget en af følgende ydelser:
1) Dagpenge efter barselsloven.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter denne lov.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i

perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen
idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i
stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1,
hvis den udbetalte pension overstiger integrationsydelse ef-
ter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperio-
den.

§ 45 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Ud-
betaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når
myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst
unddrager sig strafforfølgning, jf. § 45 a, stk. 1, eller straf-
fuldbyrdelse, jf. § 45 a, stk. 2, samtidig modtager pension.
For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Dan-
mark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og
kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af
pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i ud-
landet, og som politiet får formodning om samtidig modta-
ger pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling
Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr.
4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres
eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark og kommunen, når anklagemyndigheden får for-
modning om, at en person, der ved endelig dom findes at ha-
ve overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§
114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straf-
felovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i med-
før af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
modtager eller har modtaget pension.«

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, som ændret
ved § 2 i lov nr. 173 af 20. februar 2017, foretages følgende
ændringer:

1. I § 62, stk. 1, nr. 4, ændres »beskæftigelsesindsats, og«
til: »beskæftigelsesindsats,«.

2. I § 62, stk. 1, nr. 5, ændres »beskæftigelsesindsats.« til:
»beskæftigelsesindsats, og«.

3. I § 62, stk. 1, indsættes som nr. 6:
»6) har bopæl og opholder sig i Danmark.«

4. I § 62 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Politiet skal underrette Styrelsen for Arbejdsmar-

ked og Rekruttering, hvis politiet træffer afgørelse om ind-
dragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til
danske statsborgere m.v. over for et medlem, som politiet
har formodning om modtager dagpenge eller feriedagpenge,
fordi der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet
deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en
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fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller
en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Politiet skal
endvidere underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om
pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæ-
ves. Anklagemyndigheden skal underrette Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering, hvis anklagemyndigheden får
formodning om, at et medlem, der ved endelig dom findes at
have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3,
§§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet,
straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i
medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., modtager eller har modtaget dagpenge eller feriedag-
penge.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

5. I § 62, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5,« til:
»stk. 4-6,«.

6. I § 62 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt
stykke:

»Stk. 8. Arbejdsløshedskassen skal som følge af en dom,
jf. stk. 4, 3. pkt., træffe afgørelse om tilbagebetaling af dag-
penge eller feriedagpenge, som medlemmet har modtaget
under ophold i udlandet, for den periode, som dommen om-
fatter. Dette gælder, uanset om arbejdsløshedskassen tidlige-
re har truffet afgørelse om tilbagebetaling af dagpenge eller
feriedagpenge for samme periode.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

7. I § 74 n indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Efterløn kan ikke udbetales, hvis politiet træffer

afgørelse om inddragelse af et medlems pas i medfør af § 2,
stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi
der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet del-
tager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en
fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller
en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Efterløn kan
udbetales på ny, når medlemmet har dokumenteret sin tilste-
deværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Stk. 5. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af efterlønnen, der ikke er udbe-
talt, jf. stk. 4, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af ef-
terløn var opfyldt i perioden.

Stk. 6. Et medlem har ikke ret til at få udbetalt efterløn for
en periode, hvor medlemmet ved endelig dom findes at have
overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114
d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelo-
vens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor medlemmet
ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med
et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om
pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 7. Politiet skal underrette Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, hvis politiet træffer afgørelse om ind-
dragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til
danske statsborgere m.v. over for et medlem, som befinder

sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig
modtager efterløn. Politiet skal endvidere underrette Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis afgørelsen ef-
ter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.
senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal
underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
hvis anklagemyndigheden får formodning om, at et medlem,
der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens §
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for
forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller
et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om
pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modta-
get efterløn.

Stk. 8. Arbejdsløshedskassen skal som følge af en dom, jf.
stk. 6, træffe afgørelse om tilbagebetaling af efterløn, som
medlemmet har modtaget under ophold i udlandet, for den
periode, som dommen omfatter. Dette gælder, uanset om ar-
bejdsløshedskassen tidligere har truffet afgørelse om tilba-
gebetaling af efterløn for samme periode.«

Stk. 4-12 bliver herefter stk. 9-17.

8. I § 74 n, stk. 7, der bliver stk. 12, ændres »stk. 5,« til:
»stk. 10,«.

9. I § 74 n, stk. 9, der bliver stk. 14, ændres »stk. 5,« til:
»stk. 10,«, og »stk. 6,« til: »stk. 11,«.

10. I § 74 n, stk. 10, der bliver stk. 15, ændres »stk. 8 og 9,«
til: »stk. 13 og 14,«.

11. I § 75 h indsættes efter stk. 5 som nye stykker:
»Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 3 og 4 har et med-

lem ikke ret til feriedagpenge, hvis politiet træffer afgørelse
om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om
pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at an-
tage, at den pågældende i udlandet deltager i aktiviteter,
hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sik-
kerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel
mod den offentlige orden.

Stk. 7. Omgøres en afgørelse om inddragelse af medlem-
mets pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende
domstolsprøvelse, efterbetales de feriedagpenge, der er til-
bagebetalt af medlemmet eller ikke er udbetalt, jf. stk. 6,
hvis de øvrige betingelser for udbetaling af feriedagpenge
var opfyldt i perioden.

Stk. 8. Uanset bestemmelserne i stk. 3 og 4 har et medlem
ikke ret til feriedagpenge for en periode, hvor medlemmet
ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101
a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for for-
hold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for
en periode, hvor medlemmet ved endelig dom findes at have
været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat efter § 2
b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 9.

12. Efter § 87 indsættes i kapitel 13:

4



»§ 87 a. Et medlem er udelukket fra at få udbetalt dag-
penge, feriedagpenge og efterløn i en periode på 3 år, hvis
medlemmet ved endelig dom findes at have overtrådt straf-
felovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller
114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j,
stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1,
i lov om pas til danske statsborgere m.v. og medlemmet for
den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af føl-
gende ydelser:
1) Dagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter denne

lov.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Dagpenge efter barselsloven.
4) Pension efter lov om social pension.
5) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor

medlemmet løslades efter afsoning af ubetinget fængsels-
straf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke fri-
hedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afso-
ningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1.
Hvis medlemmet idømmes bøde eller betinget fængselsstraf,
regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige
dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen skal træffe afgørelse om, at
et medlem, der har modtaget dagpenge, feriedagpenge eller
efterløn, som medlemmet ikke var berettiget til efter stk. 1,
skal betale ydelsesbeløbet tilbage.«

§ 5

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april
2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, § 2 i
lov nr. 1413 af 30. november 2016 og § 1 i lov nr. 288 af 29.
marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. En person har ikke ret til barselsdagpenge for en
periode, hvor personen ved endelig dom findes at have over-
trådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d,
114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens
§ 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved ende-
lig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrej-
seforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til
danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling af barselsdagpenge udbetalt til personen for en
periode, hvor personen er dømt for overtrædelse af de i stk.
1 nævnte bestemmelser. Det gælder, uanset om Udbetaling
Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af
barselsdagpenge udbetalt til personen for samme periode.

§ 49 b. En person har ikke ret til dagpenge efter denne lov
i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at
have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3,
§§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet,
straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i
medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere
m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter,
har modtaget en af følgende ydelser:
1) Dagpenge efter denne lov.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension m.v.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen ale-
ne idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perio-
den i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3, Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om, at
en person, der har modtaget dagpenge efter denne lov, som
personen ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale dag-
pengene tilbage.«

2. Efter § 53 indsættes i kapitel 12:

»§ 53 a. Udbetaling af barselsdagpenge ophører, hvis po-
litiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes
pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den på-
gældende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan in-
debære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre
staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentli-
ge orden.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
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velse, udbetaler Udbetaling Danmark barselsdagpenge for
den periode, hvor der ikke er udbetalt barselsdagpenge,
mens personens pas var inddraget, jf. stk. 1, såfremt de øvri-
ge betingelser for udbetaling af barselsdagpenge var opfyldt
i perioden.

§ 53 b. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over
for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet
får formodning om samtidig modtager barselsdagpenge. Po-
litiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis
denne afgørelse senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at
en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller
har modtaget barselsdagpenge.«

§ 6

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af
23. juni 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 624 af 8. juni
2016 og § 3 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, foretages
følgende ændringer:

1. Efter § 71 indsættes:

»§ 71 a. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kom-
munen for en periode, hvor personen ved endelig dom fin-
des at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c,
stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlan-
det, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor
den pågældende ved endelig dom findes at have været i ud-
landet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b,
stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta-
ling af sygedagpenge udbetalt til personen for en periode,
hvor personen er dømt for overtrædelse af de i stk. 1 nævnte
bestemmelser. Det gælder, uanset om kommunen tidligere
har truffet afgørelse om tilbagebetaling af sygedagpenge ud-
betalt til personen for samme periode.

§ 71 b. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kom-
munen i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom
findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114
c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i ud-
landet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud
fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske stats-
borgere m.v. og personen for den periode, som dommen om-
fatter, har modtaget en af følgende ydelser:
1) Sygedagpenge fra kommunen efter denne lov.
2) Dagpenge efter barselsloven.
3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen ale-
ne idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perio-
den i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om, at en person,
der har modtaget sygedagpenge fra kommunen, som perso-
nen ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale sygedag-
pengene tilbage.«

2. Efter § 76 indsættes i kapitel 27:

»§ 76 a. Udbetaling af sygedagpenge ophører, hvis politi-
et træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i
medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsbor-
gere m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende
i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære el-
ler forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters
sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige or-
den.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, udbetaler kommunen sygedagpenge i den periode,
hvor der ikke er udbetalt sygedagpenge, mens personens pas
var inddraget, jf. stk. 1, såfremt de øvrige betingelser for ud-
betaling af sygedagpenge var opfyldt i perioden.

§ 76 b. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk.
1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en
person, som politiet får formodning om samtidig modtager
sygedagpenge. Politiet skal endvidere underrette kommu-
nen, hvis denne afgørelse senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen,
hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person,
der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens §
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for
forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller
et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om
pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modta-
get sygedagpenge.«
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§ 7

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17.
september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni
2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 22 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Fleksydelse kan ikke udbetales, hvis politiet træf-

fer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende i ud-
landet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller
forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sik-
kerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
Udbetaling af fleksydelse genoptages med virkning fra det
tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværel-
se i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Stk. 4. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af fleksydelsen, der ikke er udbe-
talt under ophøret, jf. stk. 3, hvis de øvrige betingelser for
udbetaling af fleksydelse var opfyldt i perioden.

Stk. 5. En person har ikke ret til at få udbetalt fleksydelse
for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at ha-
ve overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§
114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straf-
felovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågæl-
dende ved endelig dom findes at have været i udlandet i
strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i
lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 6. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over
for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet
får formodning om samtidig modtager fleksydelse. Politiet
skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis afgø-
relsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsbor-
gere m.v. senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndighe-
den skal underrette Udbetaling Danmark, hvis anklagemyn-
digheden får formodning om, at en person, der ved endelig
dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, §
114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i
udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud
fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske stats-
borgere m.v., modtager eller har modtaget fleksydelse.

Stk. 7. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf.
stk. 5, træffe afgørelse om tilbagebetaling af fleksydelse for
de dage, hvor personen er dømt for overtrædelse af de be-
stemmelser, der er nævnt i stk. 5. Det gælder, uanset om Ud-
betaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbage-
betaling af fleksydelse for samme periode.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 8-13.

2. I § 22, stk. 6, der bliver stk. 11, ændres »stk. 4,« til: »stk.
9,«.

3. I § 22, stk. 8, der bliver stk. 13, ændres »stk. 4,« til: »stk.
9,«, og »stk. 5,« til: »stk. 10,«.

4. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. En person er udelukket fra at få udbetalt fleks-
ydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom
findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114
c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i ud-
landet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud
fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske stats-
borgere m.v. og medlemmet for den periode, som dommen
omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:
1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Dagpenge efter barselsloven.
4) Pension efter lov om social pension.
5) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension.
6) Fleksydelse efter denne lov.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen
idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i
stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om, at
en person, der har modtaget fleksydelse, som personen ikke
var berettiget til efter stk. 1, skal betale fleksydelsen tilba-
ge.«

§ 8

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269
af 21. marts 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30.
august 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 a indsættes i kapitel 3:

»§ 10 b. Retten til ydelser efter denne lov ophører, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., for-
di der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i
aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for
statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væ-
sentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydelser
efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere

7



m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af ydelsen, der ikke er udbetalt
under ophøret, jf. stk. 1, såfremt de øvrige betingelser for
udbetaling af ydelsen var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er en ydelse efter denne lov ophørt efter stk. 1, er
det en betingelse for igen at kunne indgive ansøgning om
hjælp, at personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i
Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 10 c. En person har ikke ret til ydelser efter denne lov
for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes
at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk.
3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet,
straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den
pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet
i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i
lov om pas til danske statsborgere m.v.

§ 10 d. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk.
1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en
person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får for-
modning om samtidig modtager ydelser efter denne lov.
Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af hjælp straks
efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underret-
te kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov
om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller op-
hæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen,
hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person,
der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens §
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for
forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller
et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om
pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modta-
get ydelser efter denne lov.

§ 10 e. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere
opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§
10 b og 10 c samt §§ 70 h og 70 i i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, når en person søger om integrationsydelse,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Dette kan ske uden
forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen
skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden
samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysninger-
ne.

§ 10 f. En person kan alene modtage ydelser efter denne
lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 med et niveau, der svarer til
integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i en periode på 3
år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for
den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af føl-
gende ydelser:
1) Dagpenge efter barselsloven.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.

3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension m.v.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter denne lov.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen
idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i
stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

§ 10 g. For personer, der er omfattet af § 10 f, stk. 1, og
som modtager uddannelses- eller kontanthjælp, finder §§ 13
f, 13 g, 25 b-25 e, 26 og 34 tilsvarende anvendelse som for
modtagere af integrationsydelse efter § 22.

Stk. 2. For personer, der modtager ledighedsydelse og er
omfattet af § 10 f, stk. 1 og 2, får § 74 a, stk. 4, først virk-
ning, når personen igen kan modtage ledighedsydelse efter
satserne i § 74 a, stk. 2 eller 3.«

2. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 4-6«.

3. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2.

pkt., kan en person, der ved endelig dom findes at have
overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114
d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelo-
vens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af
§ 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og
som for den periode, som dommen omfatter, har modtaget
integrationsydelse, ikke medregne en karantæneperiode på 3
år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales in-
tegrationsydelse efter § 22, stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Den 3-årige karantæneperiode nævnt i stk. 4 regnes
fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af
ubetinget fængselsstraf som følge af dommen, jf. § 10 f, stk.
1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en
dom, jf. § 10 f, stk. 1, og afsoningen, medregnes denne peri-
ode i perioden efter stk. 4. Hvis personen idømmes bøde el-
ler betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 4 fra tids-
punktet for den endelige dom, jf. § 10 f, stk. 1.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. I § 91, stk. 1, nr. 3, udgår »eller«.
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5. I § 91, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v.« til: »lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller«.

6. I § 91, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) når en person er dømt for overtrædelse af straffelovens

§ 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114
g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j,
stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b,
stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.«

7. I § 91 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta-

ling efter stk. 1, nr. 5. Det gælder, uanset om kommunen tid-
ligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse
efter § 91, stk. 1, nr. 1-4, for samme periode.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta-
ling af udbetalte ydelser efter kapitel 4, 6, 6 a, 6 b og 7, hvis
ydelserne overstiger niveauet for integrationsydelse efter §
22, stk. 2 og 3, for den periode, der er nævnt i § 10 f.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 9

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som
ændret ved § 1 i lov nr. 173 af 20. februar 2017, foretages
følgende ændringer:

1. I § 70 f indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 kan højst ud-

betales på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter §
22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er
omfattet af § 70 l.«

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 8-12.

2. I § 70 f, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres
»stk. 2, 3. pkt.,« til: »stk. 2, 2. pkt.,«

3. I § 70 f, stk. 10, der bliver stk. 11, indsættes efter 1. pkt.:
»Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af

fleksløntilskud, når en person er dømt for overtrædelse af
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. Dette gælder og-
så, hvor kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilba-
gebetaling af en ydelse efter 1. pkt. for samme periode.«

4. I § 70 f, stk. 10, 3. pkt., der bliver stk. 11, 5. pkt., ændres
»1. og 2. pkt.« til: »1.-4. pkt.«

5. I § 70 g indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Det beregnede tilskud efter stk. 5 kan højst udbe-

tales på et niveau pr. måned, der svarer til integrationsydelse
efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når perso-
nen er omfattet af § 70 l.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

6. Efter § 70 g indsættes:

»§ 70 h. Retten til tilskud efter §§ 70 f og 70 g ophører,
hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør
af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet delta-
ger i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare
for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en
væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydel-
ser efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er blevet
udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser
for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er et tilskud ophørt efter stk. 1, er det en betingelse
for igen at kunne anmode om tilskud, at personen dokumen-
terer sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politi-
et.

§ 70 i. En person har ikke ret til tilskud efter §§ 70 f og 70
g for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom fin-
des at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c,
stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlan-
det, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor
den pågældende ved endelig dom findes at have været i ud-
landet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b,
stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

§ 70 j. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk.
1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en
person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får for-
modning om samtidig modtager tilskud efter §§ 70 f eller 70
g. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af tilskud efter
§§ 70 f og 70 g straks efter politiets underretning. Politiet
skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. se-
nere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen,
hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person,
der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens §
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for
forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller
et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om
pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modta-
get tilskud efter §§ 70 f eller 70 g.

§ 70 k. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere
opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§
70 h og 70 i samt §§ 10 b og 10 c i lov om aktiv socialpoli-
tik, når en person anmoder om tilskud efter §§ 70 f og 70 g.
Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren.
Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente
oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at
indhente oplysningerne.

§ 70 l. Tilskud efter §§ 70 f og 70 g kan i en periode på 3
år højst udbetales på et niveau, der svarer til integrations-
ydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik,
hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt
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straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for
den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af føl-
gende ydelser:
1) Dagpenge efter barselsloven.
2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedag-

penge.
3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension m.v.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressour-
ceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstæn-
dig virksomhed efter § 70 g i denne lov.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om

statens voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor per-

sonen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som
følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i
perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medreg-
nes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen
idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i
stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta-
ling af udbetalt tilskud efter §§ 70 f og 70 g, der overstiger
integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv so-
cialpolitik, i perioden i stk. 1.«

§ 10

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr.
174 af 24. februar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 296 af
22. marts 2016, § 3 i lov nr. 628 af 8. juni 2016 og § 9 i lov
nr. 665 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes før overskriften før § 6:

»§ 5 a. Ansøgeren har ikke ret til boligstøtte, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i
medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsbor-
gere m.v., fordi der er grund til at antage, at ansøgeren i ud-
landet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller
forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sik-
kerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
En person medregnes ikke i husstanden, hvis politiet træffer
afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør
af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet delta-
ger i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare
for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en
væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke ret til boligstøtte efter stk. 1,
bortfalder boligstøtten for hele husstanden, medmindre der
er en anden ansøger i husstanden.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal ved afgørelse om bort-
fald af boligstøtte vejlede husstandens øvrige medlemmer
om muligheden for at søge boligstøtte.

Stk. 4. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolspr-
øvelse, efterbetales den del af boligstøtten, der ikke er udbe-
talt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for
boligstøtte var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Ved omgørelse efter stk. 4 skal den boligstøtte, der
er betalt for meget til husstanden under ophøret, tilbagebeta-
les, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Stk. 6. Er udbetaling af boligstøtte bortfaldet, eller er bo-
ligstøtten omberegnet, er det en betingelse for fornyet ret til
eller omberegning af boligstøtten, at personen dokumenterer
sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.
Har boligstøtten været bortfaldet, skal der ansøges om bolig-
støtte på ny.

Stk. 7. Ansøgeren har ikke ret til boligstøtte og ansøgeren
og personen medregnes ikke i husstanden for en periode,
hvor ansøgeren eller personen ved endelig dom findes at ha-
ve overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §
114 d, § 114 g eller § 114 e i udlandet, straffelovens § 114 j,
stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig
dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejse-
forbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til dan-
ske statsborgere m.v. Udbetaling Danmark skal træffe afgø-
relse om tilbagebetaling af boligstøtte for de dage, hvor an-
søgeren eller personen er dømt for overtrædelse af de nævn-
te bestemmelser.«

2. Efter § 52 indsættes i kapitel 9:

»Underretning om inddragelse af pas m.v.

§ 53. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
over for en person, som befinder sig i udlandet, og som poli-
tiet får formodning om samtidig modtager boligstøtte. Politi-
et skal endvidere underrette Udbetaling Danmark, hvis afgø-
relsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsbor-
gere m.v., senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at
en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller
har modtaget boligstøtte.«

§ 11

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober
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2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og §
1 i lov nr. 999 af 30. august 2015, foretages følgende
ændringer:

1. Efter kapitel 2 b indsættes:

»Kapitel 2 c

Ophør af ret til tilskud efter loven

§ 10 h. Udbetaling af tilskud efter §§ 2-4 og 10 a ophører,
hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør
af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
fordi der er grund til at antage, at det barn, som tilskuddet
tilkommer, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan
indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller an-
dre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den of-
fentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud efter §§ 10 b-10 d ophører,
hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør
af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
fordi der er grund til at antage, at en forælder, som tilskud-
det tilkommer, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette
kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller
andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den
offentlige orden.

Stk. 3. Udbetalingen af tilskud ophører efter stk. 1 og 2
med virkning fra det kvartal, der følger efter det kvartal,
hvor politiet traf afgørelse. Udbetales tilskuddet månedsvis,
ophører udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor per-
sonen har fået inddraget sit pas.

Stk. 4. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er udbetalt
under ophøret, jf. stk. 1 eller 2, hvis tilskuddet ikke er udbe-
talt til en anden, jf. §§ 8 og 9, og de øvrige betingelser for
udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Er udbetalingen af børnetilskuddet ophørt efter stk.
1 eller 2, er det en betingelse for fornyet ret til udbetaling af
børnetilskud, at den, som tilskuddet tilkommer, har doku-
menteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos
politiet.

§ 10 i. Der skal ske tilbagebetaling af børnetilskud efter
§§ 2-4 og 10 a, som er udbetalt for perioder, hvor barnet ved
endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a,
stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold
begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en
periode, hvor barnet ved endelig dom findes at have været i
udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2
b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Der skal ske tilbagebetaling af tilskud efter §§ 10
b-10 d, som er udbetalt for perioder, hvor forælderen ved
endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a,
stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold
begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en
periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at ha-
ve været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i

medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere
m.v.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling af tilskud for den periode, hvor barnet eller for-
ælderen er dømt for overtrædelse af de i stk. 1 og 2 nævnte
bestemmelser.

§ 10 j. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over
for et barn eller en forælder, som befinder sig i udlandet, og
som politiet får formodning om samtidig modtager tilskud
efter §§ 2-4 eller 10 a-10 d. Politiet skal endvidere underret-
te Udbetaling Danmark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr.
4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres
eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at
en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller
har modtaget tilskud efter §§ 2-4 eller 10 a-10 d.«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Bidrag udbetales ikke forskudsvis til den person,
der er berettiget til at kræve bidraget fastsat, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i
medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsbor-
gere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen delta-
ger i aktiviteter i udlandet, hvor dette kan indebære eller for-
øge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikker-
hed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetalingen ophører efter stk. 1 med virkning fra
den bidragsperiode, som følger efter den periode, hvor per-
sonen har fået inddraget sit pas.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolspr-
øvelse, efterbetales den del af bidraget, der ikke er udbetalt
under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbe-
talingen var opfyldt i perioden.

Stk. 4. Har udbetaling af bidrag været ophørt efter stk. 1,
genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt,
hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Dan-
mark ved fremmøde hos politiet.

§ 12 b. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over
for en bidragsmodtager, som befinder sig i udlandet, og som
politiet får formodning om får udbetalt børnebidrag for-
skudsvis. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Dan-
mark, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til
danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.«
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§ 12

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar
2014, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 521 af 26. maj 2014,
§ 1 i lov nr. 633 af 12. maj 2015 og § 42 i lov nr. 628 af 8.
juni 2016 og senest ved § 6 i lov nr. 435 af 8. maj 2017,
foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 2 c og« til: »§ 2 c«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 2 d.« til: »§ 2 d, og«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 6:
»6) ikke har mistet retten til uddannelsesstøtte efter §§ 2 e

og 2 f.«

4. Efter § 2 d indsættes i kapitel 1:

»§ 2 e. Retten til uddannelsesstøtte ophører, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af en uddannelsessøgendes
pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den ud-
dannelsessøgende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette
kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller
andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den
offentlige orden. Udbetaling af uddannelsesstøtte ophører
fra den måned, der følger efter måneden, hvor den uddan-
nelsessøgende har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, efterbetales den del af uddannelsesstøtten, der ikke er
udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, såfremt de øvrige støttebe-
tingelser var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er uddannelsesstøtte ophørt efter stk. 1, er det en
betingelse for fornyet udbetaling af uddannelsesstøtte, at den
uddannelsessøgende har dokumenteret sin tilstedeværelse i
Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 2 f. En uddannelsessøgende har ikke ret til uddannelses-
støtte for de måneder, hvor den pågældende er dømt for at
have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3,
§§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet,
straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for de måneder, hvor den
uddannelsessøgende er dømt for at have været i udlandet i
strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1. i
lov om pas til danske statsborgere m.v. Styrelsen skal træffe
afgørelse om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte for den
periode, hvor den uddannelsessøgende er dømt for overtræ-
delse af de nævnte bestemmelser. Dette gælder også, hvis
styrelsen tidligere efter en anden bestemmelse har truffet af-
gørelse om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte udbetalt til
den uddannelsessøgende for samme periode.«

5. I § 24, stk. 3, nr. 7, udgår »eller«.

6. I § 24, stk. 3, nr. 8, ændres »§ 2 d, stk. 1 og 2.« til: »§ 2 d,
stk. 1 og 2, eller«.

7. I § 24, stk. 3, indsættes som nr. 9:

»9) ikke kan få stipendium eller slutlån som følge af be-
stemmelserne i § 2 e, stk. 1, og § 2 f.«

8. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 2-2 d,« til: »§§ 2-2 f,«.

9. I § 39 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. Politiet skal underrette styrelsen, hvis politiet

træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk.
1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en
person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får for-
modning om samtidig modtager uddannelsesstøtte. Politiet
skal endvidere underrette styrelsen, hvis afgørelsen efter § 2,
stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere
omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal underret-
te styrelsen, hvis anklagemyndigheden får formodning om,
at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e
eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114
j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk.
1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller
har modtaget uddannelsesstøtte.«

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 8-11.

10. I § 42, stk. 1, 3. pkt., ændres »10« til: »11«.

§ 13

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf.
lovbekendtgørelse nr. 694 af 8. juni 2016, foretages
følgende ændringer:

1. Efter § 14 a indsættes:

»§ 14 b. Retten til SVU bortfalder for den resterende del
af uddannelsesforløbet, hvis politiet træffer afgørelse om
inddragelse af en uddannelsessøgendes pas i medfør af § 2,
stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi
der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet del-
tager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en
fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller
en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Bortfald af
SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den ud-
dannelsessøgende har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i med-
før af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere
m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprø-
velse, kan ansøgeren søge om at blive stillet, som om der ik-
ke var sket bortfald af SVU, jf. stk. 1, såfremt betingelserne
for tildeling i øvrigt var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er SVU ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for
fornyet udbetaling af SVU, at den uddannelsessøgende har
dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde
hos politiet.

§ 14 c. En uddannelsessøgende har ikke ret til SVU for de
uger, hvor den uddannelsessøgende ved endelig dom findes
at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk.
3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet,
straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for de uger, hvor den på-
gældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i

12



strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i
lov om pas til danske statsborgere m.v. Styrelsen skal træffe
afgørelse om tilbagebetaling af SVU for den periode, hvor
den uddannelsessøgende er dømt for overtrædelse af de
nævnte bestemmelser. Dette gælder også, hvis Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte tidligere efter en anden
bestemmelse har truffet afgørelse om tilbagebetaling af
SVU udbetalt til den uddannelsessøgende for samme perio-
de.«

2. I § 20 a indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Politiet skal underrette styrelsen, hvis politiet

træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk.
1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en
person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får for-
modning om samtidig modtager SVU. Politiet skal endvide-
re underrette styrelsen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4,
i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres el-
ler ophæves. Anklagemyndigheden skal underrette styrel-
sen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en
person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffe-
lovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller
114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j,
stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1,
i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har
modtaget SVU.«

§ 14

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse
nr. 609 af 3. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 a. Udbetaling af børne- og ungeydelse til ydelses-
modtageren ophører, hvis politiet træffer afgørelse om ind-
dragelse af ydelsesmodtagerens pas i medfør af § 2, stk. 1,
nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er
grund til at antage, at ydelsesmodtageren i udlandet deltager
i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for
statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væ-
sentlig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af bør-
neydelse ophører fra det kvartal, der følger efter det kvartal,
hvor ydelsesmodtageren har fået inddraget sit pas. Udbeta-
ling af ungeydelse ophører fra den måned, der følger efter
måneden, hvor ydelsesmodtageren har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, udbetales bør-
ne- og ungeydelsen til den person, som barnet bor hos. Ud-
betaling Danmark kan bestemme, at børne- og ungeydelsen
skal udbetales til barnet selv, hvis det skønnes bedst for bar-
net.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af ydelses-
modtagerens pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas
til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en ef-
terfølgende domstolsprøvelse, efterbetales børne- og unge-
ydelsen, der ikke er udbetalt til ydelsesmodtageren under
ophøret, jf. stk. 1, ikke.

Stk. 4. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, er det en betin-
gelse for fornyet udbetaling af børne- og ungeydelse til

ydelsesmodtageren, som der er truffet afgørelse om pasind-
dragelse mod som nævnt i stk. 1, at denne har dokumenteret
sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.
Udbetaling efter stk. 2 ophører, når ydelsesmodtageren, som
der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod som nævnt i
stk. 1, opnår fornyet udbetaling efter 1. pkt.

§ 4 b. Udbetaling af børne- og ungeydelse ophører, hvis
politiet træffer afgørelse om pasinddragelse mod barnet,
som børne- og ungeydelsen udbetales for, i medfør af § 2,
stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi
der er grund til at antage, at barnet i udlandet deltager i akti-
viteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for sta-
tens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsent-
lig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af børne-
ydelse ophører fra det kvartal, der følger efter det kvartal,
hvor barnet har fået inddraget sit pas. Udbetaling af unge-
ydelse ophører fra den måned, der følger efter måneden,
hvor den unge har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af barnets
pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende
domstolsprøvelse, efterbetales børne- og ungeydelsen, der
ikke er udbetalt til barnet under ophøret, jf. stk. 1, såfremt
betingelserne for udbetaling af børne- og ungeydelse i øvrigt
var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er udbetalingen ophørt efter stk. 1, er det en betin-
gelse for fornyet udbetaling af børne- og ungeydelse, at bar-
net, som der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod som
nævnt i stk. 1, har dokumenteret sin tilstedeværelse i Dan-
mark ved fremmøde hos politiet.

§ 4 c. Der skal ske tilbagebetaling af børne- og ungeydel-
se udbetalt for en periode, hvor ydelsesmodtageren ved en-
delig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk.
1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold be-
gået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en peri-
ode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have
været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør
af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. 1.
pkt. gælder tilsvarende, hvis barnet, som børne- og unge-
ydelsen udbetales for, dømmes efter de nævnte bestemmel-
ser.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling af børne- og ungeydelse udbetalt til personen
for den periode, hvor personen er dømt for overtrædelse af
de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Er der sket tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt., ud-
betales børne- og ungeydelsen for perioden til den person,
som barnet bor hos. Udbetaling Danmark kan bestemme, at
børne- og ungeydelsen skal udbetales til barnet selv, hvis det
skønnes bedst for barnet.

§ 4 d. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over
for en ydelsesmodtager, som befinder sig i udlandet, og som
politiet får formodning om modtager eller har modtaget bør-
ne- og ungeydelse. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis afgørel-
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sen om pasinddragelse træffes mod barnet, som børne- og
ungeydelsen udbetales for.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark, hvis
afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske
statsborgere m.v. mod barnet, som børne- og ungeydelsen
udbetales for, senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling
Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at
en ydelsesmodtager, der ved endelig dom findes at have
overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114
d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelo-
vens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af
§ 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., mod-
tager eller har modtaget børne- og ungeydelse. 1. pkt. gæl-
der tilsvarende, hvis barnet, som børne- og ungeydelsen ud-
betales for, dømmes efter de nævnte bestemmelser.«

§ 15

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november
2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1543 af 13. december
2016 og lov nr. 549 af 30. maj 2017, foretages følgende
ændringer:

1. Efter § 12 d indsættes:

»§ 12 e. Modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering underretning fra Politiets Efterretningstjeneste
om, at tjenesten har formodning om, at en person under op-
hold i udlandet uberettiget modtager eller har modtaget
ydelser fra en kommune eller Udbetaling Danmark efter lov
om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig og almindelig førtidspension m.v., barselsloven,
lov om sygedagpenge, lov om fleksydelse, lov om aktiv so-
cialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov
om individuel boligstøtte, videregiver Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering oplysningerne til den myndighed,
der har kompetence til at tage stilling til, om personen ube-
rettiget har fået udbetalt en ydelse under ophold i udlandet.
Den kompetente myndighed efter 1. pkt. har efter anmod-
ning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pligt
til at redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund
af underretningen om den pågældendes ophold i udlandet.

§ 12 f. Den myndighed, der har modtaget resultatet af en
sammenstilling eller samkøring af oplysninger efter § 12 i,
stk. 5, i lov om Udbetaling Danmark, skal efter anmodning
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering redegøre
for den foretagne sagsbehandling på baggrund af resultatet
af sammenstillingen eller samkøringen.«

§ 16

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr.
1507 af 6. december 2016, som ændret ved § 9 i lov nr. 285
af 29. marts 2017 og § 26 i lov nr. 287 af 29. marts 2017,
foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 3 c indsættes:

»Kapitel 3 d
Samkøring eller sammenstilling af oplysninger vedrørende

afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til
offentlige ydelser i 3 år

§ 12 i. Udbetaling Danmark skal samkøre eller sammen-
stille oplysninger om personer, der har modtaget en afgørel-
se om tilbagebetaling efter § 46 c, stk. 2, i lov om social
pension, § 45 c, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 62, stk. 8, i
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 49 a, stk. 2, i bar-
selsloven, § 71 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge, § 22, stk. 7,
i lov om fleksydelse, § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv social-
politik, § 70 f, stk. 11, 2. og 3. pkt., i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, regler fastsat i medfør af § 70 g, stk. 7, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 2 f i SU-loven og §
14 c i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, med oplys-
ninger fra indkomstregisteret og med nødvendige
indtægtsoplysninger fra andre registre, herunder fra andre
myndigheder, med henblik på kontrol af, om personerne
uberettiget har fået udbetalt en offentlig ydelse i den 3-årige
periode, hvor de som følge af afgørelsen om tilbagebetaling
er udelukket fra at modtage eller har en begrænset ret til at
modtage offentlige ydelser.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i en 11-årig periode sam-
køre eller sammenstille oplysninger om personer, der mod-
tager integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om ak-
tiv socialpolitik, og som har modtaget en afgørelse om tilba-
gebetaling efter § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpoli-
tik, med oplysninger fra indkomstregisteret og med nødven-
dige indtægtsoplysninger fra andre registre, herunder fra an-
dre myndigheder, med henblik på kontrol af, at personerne
ikke modtager hjælp i form af uddannelseshjælp eller kon-
tanthjælp uden at opfylde opholdskravet, jf. § 11, stk. 3-5, i
lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse eller myndighed, der har
truffet en afgørelse om tilbagebetaling efter de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal videregive oplysninger
om afgørelsen til Udbetaling Danmark. Omgøres afgørelsen
efterfølgende, skal arbejdsløshedskassen eller myndigheden
straks underrette Udbetaling Danmark om omgørelsen.

Stk. 4. Udbetaling Danmark skal videregive oplysninger
om afgørelser, jf. stk. 3, til kriminalforsorgen, hvis afgørel-
sen er truffet på baggrund af en dom, hvor den pågældende
er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig
retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsbe-
røvelse. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Dan-
mark, når den dømte, jf. 1. pkt., løslades.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne
af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1 og 2 til en
myndighed, der udbetaler en ydelse til en person, der er om-
fattet af en afgørelse som nævnt i stk. 1 og 2, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne
af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1 til Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en ar-
bejdsløshedskasse, der udbetaler en ydelse til en person, der
er omfattet af en afgørelse som nævnt i stk. 1 og 2. Styrelsen
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for Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter videregive
oplysningen til arbejdsløshedskassen.

Stk. 7. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan
anmode Udbetaling Danmark om oplysninger om, hvilke
myndigheder der, jf. stk. 5, har modtaget resultatet af en re-
gistersamkøring, med henblik på at styrelsen eventuelt kan
indhente en redegørelse om den foretagne sagsbehandling
på baggrund af resultatet af registersamkøringen, jf. § 12 f i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale områ-
de.

Stk. 8. Samkøring, sammenstilling og videregivelse af op-
lysninger efter stk. 1-7 kan ske uden samtykke fra borge-
ren.«

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Lovens §§ 2-16 finder ikke anvendelse for afgørel-
ser om inddragelse af pas, der er truffet inden lovens ikraft-
træden, og domme, der vedrører forhold begået inden lovens
ikrafttræden.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 39, stk. 10, i lov om
statens uddannelsensstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 39 af 15. januar 2014 med senere ændringer, forbliver i
kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 1. juni 2017

PIA KJÆRSGAARD

/ Erling Bonnesen
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