
 

 

 

Folketingets Retsudvalg 

lov@ft.dk 

Peter Skaarup (DF) 

Peter.Skaarup@ft.dk 

 Beskæftigelsesministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

T +45 72 20 50 00 

E bm@bm.dk 

www.bm.dk 

CVR 10172748 

J.nr. 2021-1477 

22. februar 2021 
  

Retsudvalget har i brev af 25. januar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 575 (alm. 

del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup 

(DF). 

Spørgsmål nr. 575: 

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen vil fratage bandemedlemmer deres ret 

til offentlig forsørgelse?” 

Svar: 

Indledningsvis skal jeg oplyse, at borgere, som har lovligt ophold i Danmark, har 

en grundlovssikret ret til hjælp til forsørgelse, hvis den pågældende ikke på anden 

vis kan forsørge sig selv og sin familie. Det er således ikke muligt, at fratage fx 

bandemedlemmer en ret til hjælp til forsørgelse. 

Men den grundlovssikrede ret til økonomisk hjælp er betinget af, at personen og 

dennes eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, 

at man aktivt udnytter sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder. Forpligtelsen til 

at stå til rådighed gælder for alle, herunder for bandemedlemmer. Hvis ydelses-

modtageren ikke opfyldeler sin rådighedsforpligtelse, sanktioneres vedkommende 

med fradrag i eller nedsættelse af hjælpen. 

Disse regler har regeringen allerede skærpet, idet der kan gives en skærpet rådig-

hedssanktion allerede anden gang en person tilsidesætter pligten til at stå til rådig-

hed. Den skærpede rådighedssanktion indebærer, at personen kun modtager hjælp 

for de dage, vedkommende møder op i tilbud eller hos jobcenteret. Hjælpen bort-

falder helt, hvis personen udebliver i en hel kalendermåned. 

Desuden kan jeg oplyse, at der findes særligt skærpede regler, som omfatter bande-

medlemmer, som ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf m.m. for en 

overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a om skærpet straf for bandekri-

minalitet. Ordningen indebærer, at den dømte i en 3-årig periode udelukkes fra 

visse offentlige ydelser mens andre ydelser nedsættes til niveauet for selvforsørgel-

ses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Herudover medregnes den 3-årige 

periode ikke ved beregning af optjening af retten til uddannelseshjælp eller kon-

tanthjælp. En tilsvarende ordning findes for fremmedkrigere. 

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 575

Offentligt



2 

 

Der gælder således allerede særlige konsekvenser i ydelsessystemet for personer, 

der dømmes for bandekriminalitet. 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister  


