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på henvendelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retsudvalget 2020-21
B 273 - Bilag 1

Offentligt



Kære folketingsmedlemmer 

 

Den Sociale Retshjælps Fond, samt nævnte medunderskriverorganisationer, finder det 

glædeligt at medlemmer af Folketinget, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Jacob Mark (SF) og 

Trine Torp (SF), har fremsat forslag om at pålægge regeringen at tage initiativ til en ændring 

af reglerne om sagsomkostninger i straffesager. Vi håber, at Folketinget og regeringen vil følge 

beslutningsforslagets anbefaling, og tage initiativ til at ændre reglerne, med henblik på at 

understøtte den resocialiserende indsats og mindske fremtidig kriminalitet.   Udvalget om forebyggelse og resocialisering, forfatterne af antologien ”Sagsomkostninger i 
straffesager – Ny viden om et gammelt problem” og underskriverne af denne henvendelse 
deler opfattelsen af, at den nuværende metode til inddrivelse af gæld hos straffede, der har 

ingen, eller næsten ingen betalingsevne, er en af de største hæmsko for individets mulighed 

for succesfuld resocialisering og ofte en medvirkende årsag til tilbagefald til kriminalitet.  

Det er vores klare holdning, at pålæg af sagsomkostninger, så vidt muligt, ikke bør være 

hindring for en succesfuld resocialisering af den straffede. Udformningen af nye regler om 

sagsomkostninger i straffesager bør først og fremmest medvirke til mindskelsen af 

kriminalitet, af hensyn til borgernes sikkerhed. Derudover bør reglerne også tage hensyn til 

de økonomiske, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser som pålæg af sagsomkostninger 

har for ofre, samfundet og tidligere indsatte, som ønsker at leve en kriminalitetsfri tilværelse. 

Ingen har gavn af et regelsæt, der modvirker resocialisering. På den baggrund anbefaler vi en 

model for pålæg af betaling af sagsomkostninger, der tilgodeser individets resocialisering, og 

tager højde for individets betalingsevne. Betalingsevnemodellen, som anbefalet af Udvalget 

om forebyggelse og resocialisering, er et godt udgangspunkt for et sådant regelsæt.  

Vi vil her også opfordre folketinget til ikke at se pålæg af sagsomkostninger som en del af 

straffen. Sagsomkostninger er ikke udmålt som en del af dommen, modsat afsoning, bøde og 

erstatningskrav. Inddrager man andre forhold end de udmålte elementer som en del af 

straffen, er det lig at straffe den dømte uden domsafgørelse.  

Vi takker forslagsstillerne for forslaget. Vi håber samtidigt på, at Folketinget vil tage forslaget 

til overvejelse og sikre et positivt udfald, til gavn for alle. 
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Peter Achilles, adm. direktør, Tiponi Botilbud ApS 

Peter Achilles, adm. direktør, Tiponi Misbrug ApS 

Karoline Normann, advokat, medlem af Advokatrådet og formand for rådets strafferetsudvalg 
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