
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2021

Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige
andre love

(Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald)

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29.
september 2020, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 671
af 19. april 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 896, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »jf. § 757,«: »at tiltal‐
tes ret til at modtage visse offentlige ydelser begrænses,«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241
af 12. februar 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 20.
marts 2021, § 3 i lov nr. 467 af 20. marts 2021 og lov nr.
878 af 12. maj 2021, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 i indsættes i kapitel 3:

»§ 10 j. En person kan i en periode på 12 uger alene mod‐
tage ydelser efter denne lovs kapitel 4, 6 a-6 c eller 7 med
et niveau, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, hvis personen er tiltalt
i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig
indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og retten
har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens
§ 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor ret‐
ten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens §
757.

Stk. 3. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelo‐
vens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efter‐
betales den del af ydelserne efter denne lovs kapitel 4, 6 a-6
c eller 7, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, hvis de øvrige betin‐
gelser for udbetaling af ydelserne var opfyldt i perioden.

Stk. 4. Anklagemyndigheden underretter kommunen, hvis
anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der
er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods

lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og
hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf.
retsplejelovens § 757, modtager ydelser efter denne lovs
kapitel 4, 6 a-6 c eller 7. Anklagemyndigheden underretter
endvidere kommunen, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf.
retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efter‐
følgende ophæves.

§ 10 k. For personer, der er omfattet af § 10 j, 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 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og
overgangsydelse efter § 22.

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

2. I § 89 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse for personer, der er

tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods
lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og
hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. rets‐
plejelovens § 757.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 91, stk. 3, ændres »§§ 10 f og 10 h« til: »§§ 10 f, 10 h
og 10 j«.

§ 3

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af
12. februar 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 707 af 26.
april 2021 og § 12 i lov nr. 876 af 12. maj 2021, foretages
følgende ændringer:
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1. I § 31, stk. 4, og § 32 c, stk. 2, ændres »§§ 46 d eller 46 f«
til: »§§ 46 d, 46 f eller 46 g«.

2. Efter § 46 f indsættes:

»§ 46 g. Pensionen efter §§ 31, 32 c og 48 a kan i en
periode på 12 uger højst udgøre et beløb, der svarer til selv‐
forsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter §
22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, hvis modtageren er
tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods
lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og
retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retspleje‐
lovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor ret‐
ten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens §
757.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til‐
bagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1,
hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov
om aktiv socialpolitik i 12-ugersperioden.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelo‐
vens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efter‐
betales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1,
hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pensionen var
opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter Udbetaling Dan‐
mark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en
person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra
et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret
lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslut‐
ning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager pension
efter denne lovs §§ 31, 32 c eller 48 a. Anklagemyndighe‐
den underretter endvidere Udbetaling Danmark, hvis rettens
anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1.
pkt. nævnte personer efterfølgende ophæves.«

§ 4

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 233
af 12. februar 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 707 af 26.
april 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 5, ændres »§§ 45 d eller 45 f« til: »§§ 45 d, 45
f eller 45 g«.

2. Efter § 45 f indsættes:

»§ 45 g. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf.
§ 29, kan i en periode på 12 uger højst udgøre et beløb,
der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og over‐
gangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik,
hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra
et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret
lovligt forfald og retten har truffet anholdelsesbeslutning i
sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor ret‐
ten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens §
757.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om til‐
bagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1,
hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov
om aktiv socialpolitik i 12-ugersperioden.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelo‐
vens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efter‐
betales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1,
hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pensionen var
opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter Udbetaling Dan‐
mark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en
person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra
et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret
lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslut‐
ning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager pension
efter denne lovs § 29. Anklagemyndigheden underretter
endvidere Udbetaling Danmark, hvis rettens anholdelsesbe‐
slutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte
personer efterfølgende ophæves.«

§ 5

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som ændret senest ved § 4 i lov nr.
467 af 20. marts 2021, foretages følgende ændring:

1. Efter § 132 indsættes før overskriften før § 133:

»§ 132 a. Det beregnede tilskud efter §§ 123, 124 og 126
kan i en periode på 12 uger højst udbetales på et niveau,
der svarer til ydelserne nævnt i § 22, stk. 2, i lov om aktiv
socialpolitik, hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er
udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden
dokumenteret lovligt forfald og retten har truffet anholdel‐
sesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor ret‐
ten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens §
757.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta‐
ling af udbetalt tilskud efter §§ 123, 124 og 126, der oversti‐
ger ydelserne nævnt i § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpoli‐
tik, i perioden nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelo‐
vens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efter‐
betales den del af tilskuddet, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1,
hvis de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var
opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter kommunen, hvis
anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der
er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods
lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og
hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. rets‐
plejelovens § 757, modtager tilskud efter denne lovs §§ 123,
124 og 126. Anklagemyndigheden underretter endvidere
kommunen, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf. retspleje‐
lovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efterfølgende
ophæves.«

2



§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 3. juni 2021

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen
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