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19. februar 2019 

 
 

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder 
 
 
Retningslinjer for underretning ved tilsigelse, indsættelse, overførsel, unddragelse af 
straffuldbyrdelse, udstationering, § 78-anbringelse og varetægtssurrogat samt løsladelse og 
strafafbrydelse 

 
Disse retningslinjer har til formål at give dig overblik over arbejdsgange og lovgrundlag, når Kriminalregisteret, 
folkeregisteret, kommunen, Udbetaling Danmark, politiet eller andre myndigheder skal underrettes.  
 
På de følgende sider finder du først en beskrivelse af, hvem du skal underrette i hvilke situationer.  
Dernæst følger en opdateret oversigt over lovgivning og administrative regler på området.  
 
 
 
 
   

Du skal bruge modulet ’Underretning’ i Klientsystemet 
Her kan du også se hvilke udskrifter, du skal bruge 

 
Du skal sende underretningerne elektronisk via sikker mail 

Grundlaget for retningslinjerne er Kriminalforsorgens  
lovmæssige underretningspligt. 

Det vil sige, at der er tale om underretning uden klientens samtykke. 
 
Hvis du indhenter samtykke fra klienten, må du underrette i alle tilfælde. 

Husk at samtykke skal dokumenteres. 
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Hvem skal du underrette hvornår? 
 

 

Beskrivelsen består af seks dele, der handler om, hvad du skal gøre i disse situationer:  

Del 1: Tilsigelse      Side   2 

Del 2: Indsættelse     Side   4 

Del 3: Unddragelse af straffuldbyrdelse   Side   9 

Del 4: Overførsel     Side 14 

Del 5: Udstationering, § 78-anbringelse og varetægtssurrogat  Side 15 

Del 6: Løsladelse og strafafbrydelse    Side 16 

 
 

Del 1: Tilsigelse til afsoning i fængsel eller arresthus 
 

Kommunen og andre myndigheder – stop af ydelser  
Når klienten tilsiges til afsoning i fængsel eller arresthus, skal der, hvis en klient er registreret som modtager af en 
social ydelse, foretages underretning af den udbetalende myndighed med henblik på stop af ydelsen på datoen 
for indsættelsen til afsoning. Det skyldes, at klienten typisk ikke har ret til offentlige ydelser under afsoningen eller 
under udeblivelse fra afsoning. 
 
Det er vigtigt, at du giver de relevante myndigheder besked om tilsigelsen til afsoning, fordi Kriminalforsorgen har 
underretningspligt, og fordi klienten risikerer at skulle betale ydelserne tilbage, når han/hun kommer på fri fod 
igen. 
 
Du skal derfor undersøge i klientens sag, om der er oplysninger, som gør, at du kan lægge til grund, at klienten 
ikke modtager sociale ydelser, fx oplysninger om at klienten er selvforsørgende. Hvis ikke der er sådanne 
oplysninger i sagen, skal du foretage opslag via eIndkomst, hvorefter relevante myndigheder underrettes. 
 
For nærmere information se ”Opslag via eIndkomst. Procedurer og brugervejledning.” 
Du kan finde ”Opslag via eIndkomst” her: https://ove/  
 
Nedenfor kan du se, hvilke sociale ydelser du skal underrette om, hvis du ved Opslag Via EIndkomst får kendskab 
til, at klienten modtager én eller flere af de nævnte ydelser. Du kan ligeledes se, hvordan og hvilken myndighed 
der skal underrettes.   
 
Bemærk at det i praksis udelukkende vil være områdekontoret, der skal give besked til udbetalende myndigheder 
i forbindelse med tilsigelsen til afsoning. 
 
Det er vigtigt, at du giver de relevante myndigheder besked om tilsigelsen til afsoning, fordi Kriminalforsorgen har 
underretningspligt, og fordi klienten risikerer at skulle betale ydelserne tilbage, når han/hun kommer på fri fod 
igen. 
 
Hvis afsoningen aflyses, fordi en ansøgning om udsættelse, fodlænke-afsoning eller anbringelse efter § 78 
tillægges opsættende virkning eller der gives tilladelse til fodlænke-afsoning, eller udsættelse, er det vigtigt at give 
den udbetalende myndighed underretning om det.  
Se nærmere herom i ”Opslag via eIndkomst - Procedurevejledning” 
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Du finder kontaktoplysningerne på klientens kommune i samarbejdsaftalen med Kriminalforsorgen. Samarbejdsaftalerne ligger på 
www.kriminalforsorgen.dk. Du kan finde dem ved at klikke her og søge på kommunens navn . 

 

http://intranettet/klienter/klientsagsbehandling/Underretning/Documents/Procedurevejledning%20OVE.pdf
http://intranettet/klienter/klientsagsbehandling/Underretning/Documents/Brugervejledning%20OVE.pdf
https://ove/
http://intranettet/klienter/klientsagsbehandling/Underretning/Documents/Procedurevejledning%20OVE.pdf
http://www.kriminalforsorgen.dk/Samarbejde-med-kommunen-5758.aspx
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Kontanthjælp, 
integrationsydelse, 
uddannelseshjælp, 

revalideringsydelse, 
ledighedsydelse 

Du skal straks underrette kommunen, hvis der 
ved opslag via eIndkomst fremkommer 
oplysninger om, at klienten er registreret som 
modtager af kontanthjælp, integrationsydelse, 
uddannelseshjælp, revalideringsydelse eller 
ledighedsydelse.  

Klientens kommune 
Emnefelt: 
Indkaldelse til afsoning  
eller  

Aflysning af Indkaldelse til 
afsoning.  
 

Folkepension,  
Førtidspension, delpension 

Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune eller International 
Pension, hvis klienten ved opslag via 
eIndkomst er registreret som modtager af 
folkepension, førtidspension eller delpension.  
 
I forbindelse med tilsigelse, skal 
Kriminalforsorgen underrette de udbetalende 
myndigheder, såfremt afsoningen må påregnes 
at vare længere end til udgangen af den 
måned, der følger efter den måned, hvori 
klienten skal møde til afsoning. 
Den forventede afsoningstid må vurderes ud 
fra sagens akter. 
 
Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune, hvis klienten har adresse i 
Danmark. 
Du skal underrette International Pension, hvis 
klienten har adresse i udlandet. 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
Indkaldelse til afsoning 
 eller  

Aflysning af Indkaldelse til 
afsoning.  
 
Kviklinjen: 70 12 80 71 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 

 
International pension 
Udbetaling Danmark - 
International Pension 
InternationalPension@atp.dk 

Arbejdsløshedsdagpenge, 
Arbejdsmarkedsydelse, 

efterløn 

Du skal underrette Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis klienten 
ved opslag via eIndkomst er registreret som 
modtager af arbejdsløshedsdagpenge, 
arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering  
Metropolen 
star@star.dk 

Fleksydelse 
Du skal underrette Udbetaling Danmark, hvis 
klienten ved opslag via eIndkomst er 
registreret som modtager af fleksydelse.  

Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
Indkaldelse til afsoning 
eller  

Aflysning af Indkaldelse til 
afsoning.  
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 

 

Sygedagpenge 

Du skal underrette kommunen, hvis klienten 
ved opslag via eIndkomst er registreret som 
modtager af sygedagpenge. 

 

Klientens kommune 

mailto:InternationalPension@atp.dk
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Barseldagpenge 

Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune, hvis klienten ved opslag 
via eIndkomst er registreret som modtager af 
barselsdagpenge. 
 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt: 
Indkaldelse til afsoning 
 eller  

Aflysning af Indkaldelse til 
afsoning.  
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 

Boligstøtte 
Ydelsen vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

 
Der foretages ingen 
underretning. 

SU, SVU 

Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst  

Du skal underrette Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte, hvis klienten modtager 
SU eller SVU. 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
siu@ufm.dk 

Familieydelser 
(Børne- og ungeydelse, 

 børnebidrag, børnetilskud,  
ægtefællebidrag) 

Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

 
Der foretages ingen 
underretning. 

Ydelser efter serviceloven 
(Tabt arbejdsfortjeneste,  

kontant tilskud, borgerstyret  
personlig assistance, dækning af 

nødvendige merudgifter) 

Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

 
Der foretages ingen 
underretning. 

Ydelser efter udlændingeloven 
(Grundydelse, tillægsydelse,  

forsørgertillæg) 
Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

 
Der foretages ingen 
underretning. 

 
 

Del 2: Indsættelse/iværksættelse af fodlænkeafsoning 
 

Når klienten bliver indsat til afsoning eller i varetægt, eller Fodlænke-afsoning iværksættes, skal du overveje, om 
Kriminalregisteret, folkeregisteret, kommunen eller andre relevante myndigheder skal underrettes. Du skal som 
udgangspunkt underrette snarest muligt og umiddelbart efter, klienten er blevet indsat. Det samme gælder, når 
en prøveløsladt genindsættes. 
Nedenfor kan du se, i hvilke situationer du skal underrette henholdsvis Kriminalregisteret, folkeregisteret samt 
kommunen og andre myndigheder. 
 

Kriminalregisteret 

mailto:siu@ufm.dk
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Du skal give besked til Kriminalregisteret, hvis klienten bliver indsat, eller fodlænke-afsoning iværksættes, fordi 
straffesager skal registreres i Kriminalregisteret. 
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Klienten bliver varetægtsfængslet Du skal ikke give besked til Kriminalregisteret. 

Klienten bliver dømt under 
varetægtsfængslingen 

Du skal opdatere Kriminalregisteret. 

Klienten bliver indsat til afsoning 
eller fodlænke-afsoning 
iværksættes 

Du skal opdatere Kriminalregisteret. 

Klientens forvaringsdom bliver 
iværksat 

Du skal opdatere Kriminalregisteret. 

 
 
Folkeregisteret  
Du skal give besked til folkeregisteret, hvis klienten bliver indsat i fængsel eller arresthus, fordi klienten skal skifte 
sikringsgruppe og fordi kommunen skal vide hvor deres borger opholder sig. Du skal kun give besked, hvis klienten 
er folkeregistreret i Danmark (det vil sige, at klienten har folkeregisteradresse i Danmark eller er registreret uden 
fast bopæl). 
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Klienten bliver varetægtsfængslet Du skal ikke give besked til folkeregisteret. 

Klienten bliver dømt under 
varetægtsfængslingen, og den 
samlede opholdstid, efter der er 
afsagt dom, er mere end 3 
måneder 

Du skal give besked til folkeregisteret, så snart du modtager fuldbyrdelsesordren. 

Klienten bliver dømt under 
varetægtsfængslingen, og den 
samlede opholdstid efter der er 
afsagt dom er 3 måneder eller 
derunder 

Du skal ikke give besked til folkeregisteret. 

Klienten bliver indsat til afsoning, 
og den samlede opholdstid efter 
der er afsagt dom er mere end 3 
måneder 

Du skal give besked til folkeregisteret senest 5 dage efter klienten er indsat. 

Klienten bliver indsat til afsoning, 
og den samlede opholdstid efter 
der er afsagt dom er 3 måneder 
eller derunder 

Du skal ikke give besked til folkeregisteret. 
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Klientens forvaringsdom bliver 
iværksat 

Du skal give besked til folkeregisteret senest 5 dage efter klienten er indsat. 

 

Kommunen og andre myndigheder – stop af ydelser  
Du skal give besked til kommunen og andre myndigheder, hvis klienten bliver indsat i fængsel eller arresthus, fordi 
klienter typisk ikke må modtage offentlige ydelser, dagpenge, efterløn m.m., når de er frihedsberøvet. Hver gang 
en indsat klient modtager en offentlig ydelse, dagpenge, efterløn m.m., skal du derfor overveje om de relevante 
myndigheder skal underrettes. 
 
Det er vigtigt, at du giver de relevante myndigheder besked om indsættelsen, fordi Kriminalforsorgen har 
underretningspligt, og fordi klienten risikerer at skulle betale ydelserne tilbage, når han/hun kommer på fri fod 
igen.  
 
Er der ved indkaldelse til afsoning foretaget underretning af en udbetalende myndighed, må det formodes, at 
udbetalingen af den pågældende ydelse er stoppet. Du skal derfor ikke igen sende underretning. 
Du kan i klientens dokument oversigt i Klientsystemet se, om der er sendt underretning i forbindelse med 
indkaldelsen. 
 
Det er derfor alene relevant med opslag via eIndkomst, hvis du har en formodning om, at klienten ved indsættelsen 
modtager andre sociale ydelser end dem, der er foretaget underretning om ved tilsigelsen til afsoning. 
 
Du kan anmode om at få foretaget et opslag via eIndkomst, medmindre det på baggrund af en konkret vurdering 
af de foreliggende oplysninger i sagen må lægges til grund, at den pågældende ikke modtager sociale ydelser, 
f.eks. fordi klienten er selvforsørgende. Opslaget kan vise, om klienten er registreret som modtager af sociale 
ydelser. Anmodningen indgives til anmeldelsesenheden i det områdekontor, som institutionen hører under. Viser 
opslag via eIndkomst, at klienten er registreret som modtager af sociale ydelser, skal du underrette relevante 
myndigheder herom. Bemærk dog, at der ikke er pligt til at underrette om alle sociale ydelser ved opslag via 
eIndkomst. Nogle ydelser vises derfor ikke, og nogle af de ydelser, der vises, skal der ikke underrettes om. I 
skemaet herunder kan du se, hvordan du skal forholde dig i forhold til de forskellige former for ydelser.  
 
Er der tale om en genindsættelse efter prøveløsladelse, skal det efter de samme retningslinjer som ved tilsigelse 
til afsoning undersøges i indkomstregistret, om klienten efter prøveløsladelsen har modtaget sociale ydelser, der 
skal underrettes om. Er dette tilfældet skal der underrettes på samme måde, som ved tilsigelse til afsoning, hvis 
det ikke allerede er sket i forbindelse med efterlysning til genindsættelse.   
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Du finder kontaktoplysningerne på klientens kommune i samarbejdsaftalen med Kriminalforsorgen. Samarbejdsaftalerne ligger på 
www.kriminalforsorgen.dk. Du kan finde dem her og søge på kommunens navn. 

 

Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Kontanthjælp, 
integrationsydelse, 
uddannelseshjælp, 

revalideringsydelse, 
ledighedsydelse 

Modtager klienten kontanthjælp, 
integrationsydelse, uddannelseshjælp, 
revalideringsydelse eller ledighedsydelse, skal 
du underrette klientens kommune, hvis ikke 
der er sket underretning i forbindelse med 
tilsigelsen. 
 
Hvis klienten modtager uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp, skal du give kommunen besked 
senest 7 dage efter indsættelsen. 
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 

http://www.kriminalforsorgen.dk/Samarbejde-med-kommunen-5758.aspx
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Folkepension,  
Førtidspension, delpension 

Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune eller International 
Pension, hvis klienten modtager folkepension, 
førtidspension eller delpension, og der ikke er 
sket underretning ved tilsigelsen.  
 
Hvilke klienter du skal underrette om 
afhænger af, om han/hun modtager sin 
pension forudbetalt eller bagudbetalt. 
 
Hvis klienten modtager sin pension 
bagudbetalt, skal du kun give besked hvis 
opholdstiden forventes at vare længere end til 
udgangen af den måned, han/hun er blevet 
indsat. 
 
Hvis klienten modtager sin pension 
forudbetalt, skal du kun give besked hvis 
opholdstiden forventes at vare længere end til 
udgangen af den måned der kommer efter 
den måned, han/hun er blevet indsat. 
 
Hvis klienten er varetægtsfængslet, skal du 
give besked, hvis det må påregnes at 
varetægtsfængslingen varer længere end 
ovenstående perioder. 
 
Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune, hvis klienten har adresse i 
Danmark. 
Du skal underrette International Pension, hvis 
klienten har adresse i udlandet. 
 
Hvis du underretter mere end en uge efter 
klienten er indsat, skal du begrunde 
forsinkelsen under punktet ’Supplerende 
oplysninger’ på blanketten. 
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
fængsling – folkepension/ 
fængsling – førtidspension  
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 71 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 

 
International pension 
Udbetaling Danmark - 
International Pension 
InternationalPension@atp.dk 

Arbejdsløshedsdagpenge, 
Arbejdsmarkedsydelse, 

efterløn 

Du skal underrette Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis klienten 
modtager arbejdsløshedsdagpenge, 
arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. 
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering  
Metropolen 
star@star.dk 

Fleksydelse 

Du skal underrette Udbetaling Danmark, hvis 
klienten modtager fleksydelse.  
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
fængsling – fleksydelse 
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 

mailto:InternationalPension@atp.dk
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 

 

Sygedagpenge 

Du skal underrette kommunen, hvis klienten 
modtager sygedagpenge. 
Hvis klienten er indsat på en pension og har 
arbejde uden for pensionen, har han/hun ret 
til sygedagpenge efter de almindelige regler. 
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 

Barselsdagpenge 

Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune, hvis klienten modtager 
barselsdagpenge. 
Hvis klienten er indsat på en pension og har 
arbejde uden for pensionen, har han/hun ret 
til barselsdagpenge efter de almindelige 
regler. 
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt: 
fængsling – barselsdagpenge 
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 

Boligstøtte 

Du skal gøre klienten opmærksom på, at 
han/hun selv har pligt til at give Udbetaling 
Danmark besked om ændringer i sine forhold, 
der kan have betydning for hjælpen. 
 
Ydelsen vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
fængsling – boligstøtte 
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 73 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 

SU, SVU 

Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst  
Du skal underrette Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte, hvis klienten modtager 
SU eller SVU. 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
siu@ufm.dk 

Familieydelser 
(Børne- og ungeydelse, 

 børnebidrag, børnetilskud,  
ægtefællebidrag) 

Du skal gøre klienten opmærksom på, at 
han/hun selv har pligt til at give Udbetaling 
Danmark besked om ændringer i sine forhold, 
der kan have betydning for hjælpen. 
 
Ydelsen vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  
fængsling – familieydelser 
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 72 

mailto:siu@ufm.dk
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 

Ydelser efter serviceloven 
(Tabt arbejdsfortjeneste,  

kontant tilskud, borgerstyret  
personlig assistance, dækning af 

nødvendige merudgifter) 

Du skal gøre klienten opmærksom på, at 
han/hun selv har pligt til at give kommunen 
besked om ændringer i sine forhold, der kan 
have betydning for hjælpen. 
 
Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 

Ydelser efter udlændingeloven 
(Grundydelse, tillægsydelse,  

forsørgertillæg) 

Du skal gøre klienten opmærksom på, at 
han/hun ikke må afhente sine kontante ydelser 
på asylcentret. 
Du skal ikke underrette, hvis en asylansøger 
indsættes.  
 
Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

- 

 

 
Del 3: Unddragelse af straffuldbyrdelse 
 

Hvis klienten ikke møder op til afsoning eller indlæggelse, eller hvis klienten ikke undergiver sig intensiv 
overvågning efter aftale, er der tale om unddragelse af straffuldbyrdelse.  
 
Du skal efterlyse klienten hos politiet og desuden give kommunen og andre relevante myndigheder besked, hvis 
klienten ikke møder op til afsoning eller indlæggelse, eller hvis klienten ikke undergiver sig intensiv overvågning 
efter aftale, bl.a. fordi klienter ikke må modtage offentlige ydelser, dagpenge, efterløn m.m., hvis de unddrager 
sig straffuldbyrdelse. 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Klienten, der er idømt en 
ubetinget fængselsstraf, møder 
ikke op til afsoning i 
overensstemmelse med 
indkaldelsen 

Du skal efterlyse klienten i den politikreds, hvor klienten er dømt. Herefter 
foretager politiet en eftersøgning af klienten og opdaterer Kriminalregisteret. 
Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten møder op. 
 
Hvis der er en formodning for, at klienten bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
skal du tage stilling til, om der skal ske underretning af andre myndigheder med 
henblik på at stoppe udebetaling af offentlige ydelser. Det gælder selvom der er 
underrettet ved tilsigelsen. Dette skyldes, at sociale ydelser skal stoppes straks 
ved unddragelse, mens nogle ydelser, f.eks. visse pensioner, ved rettidigt 
fremmøde til afsoning først stoppes ved den førstkommende månedsstart efter 
afsoningens påbegyndelse. 
I det følgende skema om ydelser kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige 
situationer, hvornår der skal underrettes, og hvem der skal underrettes om hvilke 
ydelser. 
 
Hvis klienten afsoner i alternativ institution, skal moderanstalten underrettes. 

Klienten, der har dom til 
behandling jf. §§ 68 og 69 (hvis 
dommen giver mulighed for 

Klienten møder ikke op 
Du skal efterlyse klienten i den politikreds, hvor klienten er dømt. Herefter 
foretager politiet en eftersøgning af klienten og opdaterer Kriminalregisteret. 
Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten møder op. 
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frihedsberøvelse), møder ikke op 
til indlæggelse eller undviger 

 
Klienten undviger 
Du skal opdatere Kriminalregisteret og efterlyse klienten i den politikreds, hvor 
institutionen er beliggende. Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten kommer 
tilbage. 
 
Hvis der er en formodning for, at klienten bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
skal Kif-afdelingen tage stilling til, om der skal ske underretning af andre 
myndigheder med henblik på at stoppe udebetaling af offentlige ydelser.  
I det følgende skema om ydelser kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige 
situationer, hvornår der skal underrettes, og hvem der skal underrettes om hvilke 
ydelser. 

Klienten, der har tilladelse til 
afsoning med fodlænke og  
undergiver sig ikke intensiv 
overvågning i overensstemmelse 
med indkaldelsen 

Du skal efterlyse klienten i den politikreds, hvor klienten er dømt. Herefter 
foretager politiet en eftersøgning af klienten og opdaterer Kriminalregisteret. 
Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten møder op. 
 
Hvis der er en formodning for, at klienten bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
skal fodlænke-afdelingen tage stilling til, om der skal ske underretning af andre 
myndigheder med henblik på at stoppe udebetaling af offentlige ydelser.  
I det følgende skema om ydelser kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige 
situationer, hvornår der skal underrettes, og hvem der skal underrettes om hvilke 
ydelser. 

Klienten er enten 
undveget/bortgået fra 
institutionen eller udeblevet efter 
udgang. 

Gælder også ved udstationering og 
intensiv overvågning. 

Du skal opdatere Kriminalregisteret og efterlyse klienten i den politikreds, hvor 
institutionen er beliggende. Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten kommer 
tilbage. 
 
Hvis der er en formodning for, at klienten bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
skal du tage stilling til, om der skal ske underretning af andre myndigheder med 
henblik på at stoppe udebetaling af offentlige ydelser.  
I det følgende skema om ydelser kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige 
situationer, hvornår der skal underrettes, og hvem der skal underrettes om hvilke 
ydelser. 
 
Hvis klienten afsoner i alternativ institution, skal moderanstalten underrette. 

Genindsættelse til udståelse af 
reststraf 

Du skal efterlyse klienten i den politikreds, hvor klienten er bosiddende. Herefter 
foretager politiet en eftersøgning af klienten og opdaterer Kriminalregisteret. 
Efterlysningen skal afmeldes, hvis klienten møder op. 
 
Hvis der er en formodning for, at klienten bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
skal du tage stilling til, om der skal ske underretning af andre myndigheder med 
henblik på at stoppe udebetaling af offentlige ydelser.  
 

 
 
Ved bevidst unddragelse af straffuldbyrdelse tænkes på de situationer, hvor den dømte klient ikke møder op til 
afsoning eller indlæggelse, eller hvor klienten ikke undergiver sig intensiv overvågning i overensstemmelse med 
indkaldelsen, selvom han/hun er indkaldt/kender til aftalen. Klienten skal altså være klar over, at han/hun skal 
møde til afsoning af sin straf eller til indlæggelse, eller at han/hun skal være undergivet intensiv overvågning. 
Hvis en klient er tilsagt efter de almindelige regler, og der ikke er modtaget oplysninger om andet, antages det, at 
klienten er klar over, at han eller hun skal møde til afsoning af straf, til indlæggelse eller undergive sig intensiv 
overvågning. 
 
Vurderingen af, om der skal ske underretning af udbetalende myndigheder, er lidt forskellig afhængig af, om der 
allerede i forbindelse med tilsigelsen er givet underretning til udbetalende myndighed.  
 
Hvis der tidligere er sendt underretning, foretages nyt opslag i eIndkomst, og der sendes ny underretning til de 
udbetalende myndigheder, hvis det fremgår, at klienten fortsat modtager sociale ydelser. Dette skyldes, at sociale 
ydelser skal stoppes straks ved unddragelse, mens nogle ydelser, f.eks. visse pensioner, ved rettidigt fremmøde til 
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afsoning først stoppes ved den førstkommende månedsstart efter afsoningens påbegyndelse. Der skal altså 
underrettes om unddragelse, selvom der er underrettet ved tilsigelsen. 
 
Hvis der ikke er foretaget sket underretning ved tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på baggrund af de 
seneste oplysninger kan lægges til grund, at klienten er selvforsørgende eller lignende. Der kan f.eks. være 
behandlet en ansøgning om udsættelse, som indeholder information om forsørgelsesgrundlaget el.lign. Foreligger 
der ikke oplysninger om, at klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, foretages opslag i eIndkomst. 
 
Viser opslag via eIndkomst, at klienten er registreret som modtager af sociale ydelser, skal du underrette relevante 
myndigheder herom. Bemærk dog, at det ikke er alle ydelser, som der må underrettes om uden klientens 
samtykke. Nogle ydelser vises derfor ikke ved opslag via eIndkomst, og nogle af de ydelser, der vises, skal der ikke 
underrettes om. Hvilke ydelser der kan opnås informationer om via eIndkomst, og hvilke der skal underrettes om, 
præciseres i skemaet herunder.  
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Du finder kontaktoplysningerne på klientens kommune i samarbejdsaftalen med Kriminalforsorgen. Samarbejdsaftalerne ligger på 
www.kriminalforsorgen.dk. Du kan finde dem ved at klikke her og søge på kommunens navn . 

 

Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Kontanthjælp, 
integrationsydelse, 
uddannelseshjælp, 

revalideringsydelse, 
ledighedsydelse 

Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til klientens kommune, 
hvis det fremgår, at klienten fortsat modtager 
kontanthjælp, integrationsydelse, 
uddannelseshjælp, revalideringsydelse, 
ledighedsydelse.  
 
Hvis der ikke sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 
klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget, at 
klienten modtager kontanthjælp, 
integrationsydelse, uddannelseshjælp, 
revalideringsydelse eller ledighedsydelse, skal 
kommunen underrettes.  
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 
Emnefelt:  

Udeblivelse fra afsoning.  
 

Folkepension, førtidspension, 
delpension 

Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til klientens kommune 
og Udbetaling Danmark eller International 
Pension, hvis det fremgår, at klienten fortsat 
modtager folkepension, førtidspension eller 
delpension.  
 
Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 
klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget 
eIndkomst, at klienten modtager folkepension, 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  

Udeblivelse fra afsoning.  
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 71 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 
 

http://www.kriminalforsorgen.dk/Samarbejde-med-kommunen-5758.aspx
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

førtidspension eller delpension, skal der sendes 
underretning til klientens kommune og 
Udbetaling Danmark eller International 
Pension.  
 
Hvis klienten har adresse i Danmark, skal du 
underrette Udbetaling Danmark og klientens 
kommune. 
Hvis klienten har adresse i udlandet, skal du 
underrette International Pension. 
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

International Pension 
Udbetaling Danmark - 
International Pension 
InternationalPension@atp.dk 

Arbejdsløshedsdagpenge,  
arbejdsmarkedsydelse,  

efterløn 

Du skal underrette Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du har en 
formodning om, at klienten, der bevidst 
unddrager sig straffuldbyrdelse, modtager 
arbejdsløshedsdagpenge, 
arbejdsmarkedsydelse eller efterløn.  
 
Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det 
fremgår, at klienten fortsat modtager 
arbejdsløshedsdagpenge, 
arbejdsmarkedsydelse eller efterløn.  
 
Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 
klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget 
eIndkomst, at klienten modtager 
arbejdsløshedsdagpenge, 
arbejdsmarkedsydelse eller efterløn, skal der 
sendes underretning til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering.  
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering  
Metropolen 
star@star.dk 

Fleksydelse 

Du skal underrette Udbetaling Danmark, hvis 
du har en formodning om, at klienten der 
bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse 
modtager fleksydelse. 
 
Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til Udbetaling 
Danmark, hvis det fremgår, at klienten fortsat 
modtager fleksydelse.  
 
Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 

Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  

Udeblivelse fra afsoning.  
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 

 

mailto:InternationalPension@atp.dk
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget 
eIndkomst, at klienten modtager fleksydelse, 
skal der sendes underretning til Udbetaling 
Danmark.  
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Sygedagpenge 

Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til klientens kommune, 
hvis det fremgår, at klienten fortsat modtager 
sygedagpenge.  
 
Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 
klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget 
eIndkomst, at klienten modtager 
sygedagpenge, skal der sendes underretning til 
klientens kommune.  
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 

Barselsdagpenge 

Du skal underrette Udbetaling Danmark og 
klientens kommune, hvis du har en 
formodning om, at klienten der bevidst 
unddrager sig straffuldbyrdelse, modtager 
barselsdagpenge. 
 
Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til Udbetaling Danmark 
og klientens kommune, hvis det fremgår, at 
klienten fortsat modtager barselsdagpenge.  
 
Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også på 
baggrund af de seneste oplysninger kan lægges 
til grund, at klienten er selvforsørgende eller 
lignende. Foreligger der ikke oplysninger om, at 
klienten (nu) er selvforsørgende eller lignende, 
foretages opslag i eIndkomst. Viser opslaget 
eIndkomst, at klienten modtager 
barselsdagpenge, skal der sendes underretning 
til Udbetaling Danmark og klientens kommune. 
 
Ydelsen vises ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 
 
Udbetaling Danmark 
udbetalingdanmark@atp.dk 
Emnefelt:  

Udeblivelse fra afsoning.  
Blanketten vedhæftes som pdf-
fil 
 
Kviklinjen: 70 12 80 74 
(Personalet kan bruge Kviklinjen til 
opklarende spørgsmål, vejledning 
m.m.) 
Fra kviklinjen kan viderestilles til 
Udbetaling Danmarks 
”fængselstelefon”. 
 

SU, SVU 

Hvis der er sendt underretning ved tilsigelsen, 
foretages nyt opslag i eIndkomst, og der 
sendes ny underretning til Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte 
og klientens kommune, hvis det fremgår, at 
klienten fortsat modtager SU/SVU.  
 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
siu@ufm.dk 
Emnefelt:  

Udeblivelse fra afsoning.  
 

mailto:siu@ufm.dk
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Ydelse Hvad og hvem Kontakt 

Hvis der ikke er sendt underretning ved 
tilsigelsen, skal det undersøges, om det også 
på baggrund af de seneste oplysninger kan 
lægges til grund, at klienten er 
selvforsørgende eller lignende. Foreligger der 
ikke oplysninger om, at klienten (nu) er 
selvforsørgende eller lignende, foretages 
opslag i eIndkomst. Viser opslaget eIndkomst, 
at klienten modtager SU/SVU, skal der sendes 
underretning til Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
 
Ydelserne vises ved opslag via eIndkomst. 

Familieydelser 
(Børne- og ungeydelse, 

 børnebidrag, børnetilskud,  
ægtefællebidrag) 

Ingen underretningspligt. 
 
Ydelsen vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

- 

Ydelser efter serviceloven 
(Tabt arbejdsfortjeneste,  

kontant tilskud, borgerstyret  
personlig assistance, dækning af 

nødvendige merudgifter) 

Du skal underrette kommunen, hvis du har en 
formodning om, at klienten, der bevidst 
unddrager sig straffuldbyrdelse, modtager de 
nævnte ydelser efter serviceloven. 
 
Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

Klientens kommune 

Ydelser efter udlændingeloven 
(Grundydelse, tillægsydelse,  

forsørgertillæg) 

Du skal ikke underrette, hvis en asylansøger 
unddrager sig straffuldbyrdelse. 
 
Ydelserne vises ikke ved opslag via eIndkomst. 

- 

 
 
Del 4: Overførsel 
 

Hvis en klient overføres fra en institution til en anden, skal du overveje, om Kriminalregisteret, folkeregisteret, 
kommunen eller andre relevante myndigheder skal underrettes.  
 

Kriminalregisteret  
Du skal opdatere Kriminalregisteret, hvis klienten bliver overført fra en institution til en anden. 
 

Folkeregisteret 
Hvis klienten bliver overført fra en institution til en anden, skal du overveje, om du skal give folkeregisteret besked, 
fordi kommunen skal vide, hvor deres borger opholder sig. Du skal kun give folkeregisteret besked, hvis klienten 
afsoner og den samlede opholdstid er mere end 3 måneder, eller hvis klienten er i forvaring. 
 
Hvis klienten overføres fra et arresthus til et fængsel, skal fængslet give besked til folkeregistret om overførslen. 
 
Hvis klienten overføres fra en institution til en anden, skal den modtagende institution/moderanstalt give besked 
til folkeregisteret om overførslen. 
 
Hvis klienten overføres fra fodlænkeafsoning til en institution, skal den modtagende institution give besked til 
folkeregisteret om overførslen. 
 
Du kan se proceduren for underretning af folkeregisteret på side 5.  
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Kommunen og andre myndigheder 
Du skal ikke give ny besked til kommunen, Udbetaling Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller 
andre relevante myndigheder, hvis klienten bliver overført fra en institution til en anden, fordi klienten fortsat 
ikke skal modtage offentlige ydelser, dagpenge, efterløn m.m.  
 
Hvis der ikke er givet besked, da klienten blev indsat, skal du følge proceduren på side 5-8. 
 
Hvis klienten overføres til arresthus eller fængsel, fordi der er truffet afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til 
fodlænke-afsoning, skal du følge proceduren på side 5-8. 
 
Del 5: Udstationering, § 78-anbringelse og varetægtssurrogat 
 

Hvis klienten bliver udstationeret eller overført/anbragt efter § 78, er det vigtigt, at du giver folkeregisteret 
besked, hvis klienten skal skifte sikringsgruppe. Det er desuden vigtigt, at du giver kommunen og andre relevante 
myndigheder besked, da klienter gerne må modtage ydelser, når de eksempelvis er udstationeret til en pension. 
 

Kriminalregisteret 
Du skal opdatere Kriminalregisteret, hvis klienten bliver udstationeret eller overført/anbragt efter § 78. 
 

Folkeregisteret 
Du skal give folkeregisteret besked, hvis klienten bliver udstationeret eller overført/anbragt, fordi klienten skal 
skifte sikringsgruppe. 
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Klienten bliver anbragt efter § 78 
direkte fra fri fod, uanset 
opholdstid 

Du skal ikke give besked til folkeregisteret. 

Klienten bliver udstationeret eller 
overført til afsoning efter § 78 

Du skal i den afgivende institution give besked til folkeregisteret. 

Klienten bliver anbragt i 
varetægtssurrogat 

Du skal ikke give besked til folkeregisteret. 

Klienten bliver tilbageført efter 
udstationering/anbringelse 

Du skal i den modtagende institution give besked til folkeregisteret. 

 
Hvis du afviger fra ovenstående regler, skal det ske med udtrykkeligt samtykke fra klienten. 
 

Kommunen og andre myndigheder 
Du skal give kommunen og andre relevante myndigheder besked, hvis klienten skal anbringes efter § 78, 
varetægtsfængsles i surrogat eller udstationeres til en pension eller lignende, fordi han/hun er berettiget til at 
modtage offentlige ydelser, dagpenge, efterløn m.m. hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 
 
Du skal i moderanstalten give besked til kommunen eller andre relevante myndigheder, hvorefter de vurderer, 
hvilke ydelser klienten må modtage. 
 
Drejer det sig om en varetægtsfængslet, som modtager pension, og som af retten bestemmes overført til 
psykiatrisk afdeling med henblik på mentalobservation, skal der imidlertid gives besked til Udbetaling Danmark. 
Tilsvarende skal der gives besked til Udbetaling Danmark, hvis klienten returnerer til en af kriminalforsorgens 
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institutioner fra at have været surrogatanbragt på psykiatrisk hospital med henblik på mentalobservation. Der er 
ikke krav om samtykke for at videregive disse oplysninger. 
 
Udgangspunktet i øvrigt for samarbejdet er klientens samtykke, samt at du har et tæt samarbejde med de 
relevante myndigheder og klienten under hele anbringelsen, varetægtssurrogatfængslingen eller 
udstationeringen. 
 
Når du skal kontakte kommunen og de relevante myndigheder, skal du følge skemaet med kontaktoplysninger på 
side 5-8. 
 
Del 6: Løsladelse og strafafbrydelse 
 

Hvis klienten bliver prøveløsladt, løsladt på endt straf, løsladt fra varetægt eller strafafbrudt, skal du altid følge 
Køreplan for God Løsladelse og orientere dig i den samarbejdsaftale, der er lavet med kommunen. De aftaler der 
er indgået, ligger på www.kriminalforsorgen.dk. Du kan finde dem ved at søge på kommunens navn + 
’samarbejdsaftale’. 
 
Hvis en klient bliver løsladt eller strafafbrudt, skal du overveje, om Kriminalregisteret, folkeregisteret, kommunen 
eller andre myndigheder eller politiet skal underrettes.  
Når du skal kontakte kommunen eller andre relevante myndigheder vedrørende ydelser, skal du følge skemaet 
med kontaktoplysninger på side 3-5. 
 
Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre i de forskellige situationer. 
 

Prøveløsladt 

Kriminalregisteret Du skal give besked til Kriminalregisteret. 

Folkeregisteret 
Du skal kun give besked, hvis der er givet besked ved 
indsættelse. Du skal give besked til den kommune, klienten 
havde ved indsættelse. 

Ydelser 

Du skal kun give besked til kommunen eller andre 
udbetalingsmyndigheder, hvis der er givet besked ved 
tilsigelse eller indsættelse eller der er lavet en konkret aftale 
med klienten. Du skal give besked til den kommune, klienten 
skal bo i efter løsladelse. 

Politiet 
Du skal sende kopi af prøveløsladelsesresolutionen, så snart 
den er forkyndt. 

Udbetaling 
Danmark 

Straffelovens § 81 a: Du skal give besked til Udbetaling 
Danmark ved løsladelse, hvis den indsatte er dømt efter 
straffelovens § 81 a, for en forbrydelse, der er begået efter 
den 1. januar 2019.  

Emnefelt i mail til Udbetaling Danmark: Personer dømt efter 
straffelovens § 81 a. 

Fremmedkrigere: Du skal give besked til Udbetaling Danmark 
ved løsladelse, hvis den indsatte er dømt efter straffelovens § 
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, § 114d, § 114 e eller g for en 
forbrydelse 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 mv. OG Udbetaling Danmark har 
oplyst, at der er truffet afgørelse om tilbagebetaling efter de 
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bestemmelser, der er nævnt i lov om Udbetaling Danmark § 
12 i, stk. 1. 

Emnefelt i mail til Udbetaling Danmark: Fremmedkrigere. 

Løsladt på endt straf 

Kriminalregisteret Du skal opdatere Kriminalregisteret. 

Folkeregisteret 
Du skal kun give besked, hvis der er givet besked ved 
indsættelse. Du skal give besked til den kommune, klienten 
havde ved indsættelse. 

Ydelser 

Du skal kun give besked til kommunen eller andre 
udbetalingsmyndigheder, hvis der er givet besked ved 
tilsigelse eller indsættelse eller der er lavet en konkret aftale 
med klienten. Du skal give besked til den kommune, klienten 
skal bo i efter løsladelse. 

Politiet Du skal ikke give besked. 

Udbetaling 
Danmark 

Straffelovens § 81 a: Du skal give besked til Udbetaling 
Danmark ved løsladelse, hvis den indsatte er dømt efter 
straffelovens § 81 a, for en forbrydelse, der er begået efter 
den 1. januar 2019.  

Emnefelt i mail til Udbetaling Danmark: Personer dømt efter 
straffelovens § 81 a. 

Fremmedkrigere: Du skal give besked til Udbetaling Danmark 
ved løsladelse, hvis den indsatte er dømt efter straffelovens § 
101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, § 114d, § 114 e eller g for en 
forbrydelse 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 mv. OG Udbetaling Danmark har 
oplyst, at der er truffet afgørelse om tilbagebetaling efter de 
bestemmelser, der er nævnt i lov om Udbetaling Danmark § 
12 i, stk. 1. 

Emnefelt i mail til Udbetaling Danmark: Fremmedkrigere. 

Løsladt fra varetægt 

Kriminalregisteret Du skal ikke give besked. 

Folkeregisteret 
Du skal ikke give besked, da der ikke er givet besked ved 
indsættelse. 

Ydelser 

Du skal kun give besked til kommunen eller andre 
udbetalingsmyndigheder, hvis der er givet besked ved 
tilsigelse eller indsættelse eller der er lavet en konkret aftale 
med klienten. Du skal give besked til den kommune, klienten 
skal bo i efter løsladelse. 

Politiet Du skal ikke give besked. 
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Strafafbrudt 

Kriminalregisteret Du skal opdatere Kriminalregisteret. 

Folkeregisteret 
Du skal kun give besked, hvis der er givet besked ved 
indsættelse. Du skal give besked til den kommune, klienten 
havde ved indsættelse. 

Ydelser 

Du skal kun give besked til kommunen eller andre 
udbetalingsmyndigheder, hvis der er givet besked ved 
tilsigelse eller indsættelse eller der er lavet en konkret aftale 
med klienten. Du skal give besked til den kommune, klienten 
skal bo i under strafafbrydelsen. 

Politiet Du skal ikke give besked. 
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Lovgrundlaget 
 
Her følger en oversigt over lovgrundlaget for underretning af kommunen, Udbetaling Danmark, Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering og andre relevante myndigheder samt klientens oplysningspligt og videregivelse 
af oplysninger mellem myndigheder. Du kan se reglerne i forhold til følgende:  
 

1. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse Side 19 
2. Folkepension, førtidspension    Side 20 
3. Arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedsydelse, efterløn  Side 21 
4. Fleksydelse     Side 22 
5. Sygedagpenge     Side 23 
6. Barselsdagpenge     Side 23 
7. Boligstøtte     Side 24 
8. SU      Side 24 
9. SVU      Side 25 
10. Ydelser efter serviceloven    Side 25 
11. Klientens oplysningspligt    Side 26  
12. Straffelovens § 81 a og fremmedkrigere   Side 26 
13. Øvrigt lovgrundlag     Side 26 

 
 

1. Kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, 
ledighedsydelse 
 

Aktivloven. (Lovbekendtgørelse nr. 269 2017) 

§ 10 a. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er 
frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov. 

Stk. 2. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen, når myndighederne får formodning om, at en person 
modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov, hvis 

1) den pågældende bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 
a) den pågældende er varetægtsfængslet, 
b) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
c) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller 

2) den pågældende bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er idømt en 
ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. 

 

§ 91. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, 

1. når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter § 74 d, stk. 4, og § 
92, stk. 4, i denne lov, integrationslovens § 49, stk. 2, eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område, 

2. når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov, 
3. når en person har modtaget hjælp efter § 12, stk. 2, og efterfølgende får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven, 

der dækker samme tidsrum,  
4. når en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller 
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.  

 
Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i 
fængsler eller arresthus. (BEK nr. 1756 2015) 

§ 10. Hvis Kriminalforsorgen ved, at en person, der er frihedsberøvet, modtager integrationsydelse, 
uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal Kriminalforsorgen give oplysning herom til den frihedsberøvedes kommune 
senest 7 dage efter, at personen er blevet frihedsberøvet. 

 
 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141094_P49?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201439?src=document
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2. Folkepension, førtidspension 
 

Pensionsloven, (Lovbekendtgørelse nr. 1208 2017 om social pension) 

§ 46. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, 
hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil 
udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også 
varetægtsfængsling. 

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at 
strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få 
udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under 
varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges. 

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt 
under varetægtsfængslingen. 

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om 
tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales 
pension, jf. stk. 1 og 2. 

Stk. 5. ... 

§ 46 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, 
hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, 

hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed 
for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig 
strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen 
indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. 

Stk. 4. …. 
 

§ 46 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, 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 statsborgere 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 bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling 
Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode. 

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vurdere, om 
der skal træffes afgørelse om frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, 1. pkt. 

 

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

 
 

Pensionsbekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 1636 2018 om social pension (førtidspension og 
folkepension)) 

§ 42. Personer, der bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 46, stk. 1, kan tilkendes pension efter 
loven. Pensionen inddrages med virkning fra udgangen af den måned, hvor opholdet påbegyndes, uanset om pensionen først 
tilkendes senere. Hvis personen inden opholdet fik udbetalt pension forud, inddrages pensionen med virkning fra udgangen af 

den måned, der følger efter måneden, hvor opholdet påbegyndes. 

 

§ 46. Hvis en pensionist bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 46, stk. 1, og opholdet må påregnes at 
have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension i henhold til § 42, skal fængslet eller arresthuset 
underrette Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen i opholdskommunen om indsættelsen og om tidspunktet for den 

forventede løsladelse. 

 

Gammelførtidspensionsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1209 2017om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret ved lov nr. 1555 2017  

§ 45. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, 
hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil 
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udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også 
varetægtsfængsling. 

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at 
strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få 
udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under 
varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges. 

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt 
under varetægtsfængslingen. 

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen meddelelse om indsættelsen og om 
tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales 
pension, jf. § 45, stk. 1 og 2. 

Stk. 5. – 6 
 
§ 45 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 
1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis 

den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for 
frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig 
strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen 
indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. 

Stk. 4. ... 
 

§ 45 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, 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 statsborgere 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 bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling 
Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode. 

 

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

Stk. 2-3… 

 
Bekendtgørelse nr. 1635 af 13. december 2018 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. 

§ 43. Personer, der bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 45, stk. 1, kan tilkendes pension efter loven. 

Pensionen inddrages med virkning fra udgangen af den måned, hvor opholdet påbegyndes, uanset om pensionen først tilkendes 
senere. Hvis personen inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, inddrages pensionen med virkning fra udgangen af den 
måned, der følger efter måneden, hvor opholdet påbegyndes.  

 

§ 47. Hvis en pensionist bliver omfattet af en foranstaltning som nævnt i lovens § 45, stk. 1, og opholdet må påregnes at 

have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension i henhold til § 42, skal fængslet eller arresthuset 
underrette Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen i opholdskommunen om indsættelsen og om tidspunktet for den 
forventede løsladelse. 

 
 

3. Arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, efterløn 
 

Lovbekendtgørelse nr. 1213 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  

§ 62. ... 
Stk. 2. Dagpenge1 må ikke udbetales til et medlem, 
1) – 2)…, 
3) som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed, eller som unddrager sig frihedsberøvelse, 
4) -5)… 

                                                 
1 Bestemmelsen gælder også for arbejdsmarkedsydelse, indtil muligheden for udbetaling af denne ydelse udløber pr. 3. 

juli 2018. 
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Stk. 3 - 5 ... 
Stk. 6. Kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis et medlem, der modtager 

dagpenge, undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et 
strafbart forhold. 

Stk. 7. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når myndigheden får 
formodning om, at et medlem modtager dagpenge, hvis 

1) … 
2) medlemmet bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet i tilfælde, hvor medlemmet er idømt en ubetinget 
fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. 
Stk. 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal videregive underretninger, jf. stk. 5-7, til medlemmets arbejdsløshedskasse. 

Stk. 9-10 … 

§ 74 n. Efterløn udbetales bagud månedsvis. § 46, stk. 1, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn. 
Regler fastsat i medfør af § 46, stk. 7, finder også anvendelse for udbetaling af efterløn. 

Stk. 2 - 9 … 
Stk. 10. Efterløn kan ikke udbetales til et medlem, som ved domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er berøvet sin 

frihed. 
Stk. 11. Efterløn kan ikke udbetales til et medlem, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 
1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 12. Efterløn kan endvidere ikke udbetales til et medlem, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis 

den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for 
frihedsberøvelse. 

Stk. 13. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 11, ikke af en domfældelse, efterbetales efterløn, der ikke er udbetalt, mens 
medlemmet var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning. Efterlønnen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis 
medlemmet afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen. 

Stk. 14. Kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis et medlem, der modtager 
efterløn, undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et 
strafbart forhold. 

Stk. 15. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at et medlem, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. 
stk. 11, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 12, samtidig modtager efterløn, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
underrettes om unddragelsen. 

Stk. 16 -18... 

 

4. Fleksydelse 
 

Lovbekendtgørelse nr. 1121 2015 af lov om fleksydelse 

§ 22. Fleksydelse udbetales tidligst med virkning fra måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse. Fleksydelsen 
udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse og lovens betingelser er opfyldt. 

Stk. 2. ... 
Stk. 3. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed. 
Stk. 4. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 
1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 5. Fleksydelse kan endvidere ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, 

hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed 
for frihedsberøvelse. 

Stk. 6. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 4, ikke af en domfældelse, efterbetales fleksydelse, der ikke er udbetalt, 
mens personen var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning. Fleksydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis 
personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen. 

 Stk. 7. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark, hvis en person, der modtager fleksydelse, undergives 
strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et strafbart forhold. 

 Stk. 8. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. 
stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5, samtidig modtager fleksydelse, skal kommunen underrettes om unddragelsen. 

 
 
Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
§ 70 f. 

Stk. 1-10…  
Stk. 11. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende har 

undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 2. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område og den ansatte har modtaget fleksløntilskud med urette eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har 
modtaget fleksløntilskud. 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. 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20181156_P101A?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20181156_P114J?src=document
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Dette gælder også, hvor kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter 1. pkt. for samme 
periode. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud, hvis der i en måned er udbetalt 
løn m.v., der vedrører arbejde udført over flere måneder, og hvis det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten m.v. i 
de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Tilbagebetalingskravet efter 1.-4. pkt. bortfalder, når der er gået 3 
år efter fleksløntilskuddet eller ledighedsydelsens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. 
Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 5. pkt. ikke anvendelse fra 
restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse 
dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 2, 1. 
pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 5. pkt. på ny 
anvendelse. 

Stk. 12. … 

§ 70 g 
Stk. 1-6… 
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud, fradrag og 

udbetaling af tilskud, oplysningspligt m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende 

 
 

5. Sygedagpenge 
 

Sygedagpengeloven. (Lovbekendtgørelse nr. 68 2019 om sygedagpenge) 

§ 71 a. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen for en periode, 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 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. 

Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling 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 udbetalt til personen for samme periode. 

 

§ 74. Udbetalingen af sygedagpenge ophører for en person, som efter domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er 
frihedsberøvet. Udføres der under frihedsberøvelsen arbejde på det almindelige arbejdsmarked med tilladelse fra 
Kriminalforsorgen, er der dog ret til sygedagpenge efter de almindelige regler. 

Stk. 2. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis en sygedagpengemodtager undergives strafafsoning eller andre 
frihedsberøvende foranstaltninger, herunder varetægtsfængsling. 

§ 75. Udbetalingen af sygedagpenge ophører for en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet, i 
tilfælde, hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Udbetalingen af sygedagpenge ophører endvidere for en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i 

landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver 
mulighed for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Når politiet eller Kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. 
stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, samtidig modtager sygedagpenge, skal kommunen underrettes herom. 

 
 

6. Barselsdagpenge 
 

Barselsloven. (Lovbekendtgørelse nr. 67 2019 om ret til orlov og dagpenge ved barsel) 

§ 49 a En person har ikke ret til barselsdagpenge for en periode, 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 statsborgere m.v. 

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling 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. 

 

§ 51. Udbetalingen af barselsdagpenge ophører for en person, som efter domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er 
frihedsberøvet. Udføres der under frihedsberøvelsen arbejde på det almindelige arbejdsmarked med tilladelse fra 
kriminalforsorgen, er der dog ret til barselsdagpenge efter de almindelige regler. 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20151238?src=document
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Stk. 2. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark, hvis en barselsdagpengemodtager undergives strafafsoning 
eller andre frihedsberøvende foranstaltninger, herunder varetægtsfængsling. 

§ 52 Barselsdagpengeudbetalingen ophører for en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, 
hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Dagpengeudbetalingen ophører endvidere for en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, 

hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed 
for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. 
stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, samtidig modtager barselsdagpenge, skal Udbetaling Danmark underrettes om 
unddragelsen. 

 
 

7. Boligstøtte 
 

Bekendtgørelse af lov nr. 48 af 16. januar 2016 om individuel boligstøtte (Boligstøtteloven) 

§ 43. Boligstøtten reguleres hver 1. januar på grundlag af ændringer i beregningsgrundlaget i henhold til regler i 
medfør af § 8, stk. 2. Giver ansøgeren inden udgangen af januar måned meddelelse om yderligere ændringer, der er 
indtrådt med virkning fra 1. januar, beregnes boligstøtten uanset § 44, stk. 1, 2. pkt., på grundlag heraf med virkning fra 
1. januar. 

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan kræve, at ansøgerne hvert år giver indberetning om deres husleje, husstand og 
husstandsindkomst. Såfremt støttemodtageren ikke efter anmodning indgiver en sådan indberetning, kan Udbetaling 
Danmark lade boligstøtten bortfalde med virkning fra den 1. januar. 

Stk. 3. Ansøgerne skal oplyse Udbetaling Danmark om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af 
boligstøtten, dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig 
erhvervsvirksomhed eller indkomst, der ikke er skattepligtig her i landet. 

 
 

8. SU  
 

Lovbekendtgørelse nr. 1037 2017 af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), med senere 
ændringer 

§ 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de 
1)- 4)…,  
5) ikke bevidst har unddraget sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 2 d, og 
6) …. 

 

§ 2 d. En uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet, har ikke ret til uddannelsesstøtte i 
tilfælde, hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 

Stk. 2. En uddannelsessøgende har endvidere ikke ret til uddannelsesstøtte i tilfælde, hvor den pågældende bevidst 
unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig 
retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Udbetaling af uddannelsesstøtte ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor den uddannelsessøgende 
unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2. 

Stk. 4…. 
 
 

§ 2 f. En uddannelsessøgende har ikke ret til uddannelsesstøtte 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 overtrædelse af de nævnte 
bestemmelser. Dette gælder også, hvis styrelsen tidligere efter en anden bestemmelse har truffet afgørelse om tilbagebetaling 
af uddannelsesstøtte udbetalt til den uddannelsessøgende for samme periode. 

 

§ 39. … 
Stk. 2 - 5… 
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Stk. 6. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette styrelsen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at 
den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet, jf. § 2 d, stk. 1 og 2, samtidig 
modtager uddannelsesstøtte. 

Stk. 7-10…. 
 

 

9. SVU 
 

Lovbekendtgørelse nr. 480 2018 af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven) 
 

§ 14 a. Retten til SVU bortfalder for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst 
unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Retten til SVU bortfalder endvidere for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som 

bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden 
strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Bortfald af SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig 
strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2. 

Stk. 4 – 5… 
 
§ 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 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. 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 periode. 

 
§ 20 a. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig 

myndighed om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning 
eller straffuldbyrdelse, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, samtidig modtager SVU. 

 
 

10. Ydelser efter serviceloven 
 

Serviceloven. (Lovbekendtgørelse nr. 1114 2018 af lov om social service) 

§ 165 a. Udbetaling af ydelser efter § 42, § 95, stk. 2, og §§ 96 og 100 ophører for personer, som bevidst unddrager sig 
strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 

1) den pågældende er varetægtsfængslet, 
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller 
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. 
Stk. 2. Udbetaling af ydelser efter § 422, § 95, stk. 23, og §§ 964 og 1005 ophører endvidere for personer, som bevidst 

unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig 
retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. 

Stk. 3. Ophør af udbetaling af en bagudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med virkning fra det tidspunkt, hvor personen 
unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Ophør af udbetaling af en forudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med 
virkning for den måned, der følger efter den måned, hvor den pågældende unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. 

Stk. 4. ... 

§ 165 b. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, 
at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 165 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse her i landet, jf. § 165 a, stk. 
2, samtidig modtager ydelser, som er omfattet af § 165 a, stk. 1 og 2. 
 

 
 

11. Klientens oplysningspligt 
 

Lovbekendtgørelse nr. 1064 2018 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område  
 

                                                 
2 Tabt arbejdsfortjeneste. 
3 Støtte til personlig pleje og løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 
4 Tilskud til ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse. 
5 Tilskud til dækning af merudgifter ved den daglige livsførelse som konsekvens af varig funktionsnedsættelse. 
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§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. 

 Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 
 

Du skal desuden være opmærksom på, at der flere steder i lovgivningen er anført, at klienten selv har pligt til at give kommunen besked om 
eventuelle ændringer i sine forhold, der kan have betydning for hjælpen. Eksempelvis i Pensionslovens § 41, stk. 1, hvor pensionisten er 
forpligtet til at oplyse Udbetaling Danmark og kommunen om ændringer i sine forhold, der kan forventes at have betydning for pensionen. 
 
 

12. Straffelovens § 81 a og fremmedkrigere 

 Lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark 

§ 12 i. Udbetaling Danmark skal samkøre eller sammenstille oplysninger om personer, der har modtaget en afgørelse 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 barselsloven, § 71 a, stk. 2, i 
lov om sygedagpenge, § 22, stk. 7, i lov om fleksydelse, § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik, § 70 f, stk. 11, 2. og 3. 
pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 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 oplysninger 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 samkøre eller sammenstille oplysninger om personer, der ved endelig dom er idømt 
ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af 
straffelovens § 81 a, med oplysninger 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 dommen er udelukket fra at modtage eller har en begrænset ret til at modtage 
offentlige ydelser. 

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal i en 13-årig periode samkøre eller sammenstille oplysninger om personer, der modtager 
integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, og som har modtaget en afgørelse om tilbagebetaling efter 
§ 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik eller ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig 
retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, med oplysninger fra 
indkomstregisteret og med nødvendige indtægtsoplysninger fra andre registre, herunder fra andre myndigheder, med henblik 
på kontrol af, at personerne ikke modtager hjælp i form af uddannelseshjælp eller kontanthjælp uden at opfylde opholdskravet, 
jf. § 11, stk. 3-5, i lov om aktiv socialpolitik. 

Stk. 4. Den arbejdsløshedskasse eller myndighed, der har truffet en afgørelse om tilbagebetaling efter de bestemmelser, der 
er nævnt i stk. 1 og 3, skal videregive oplysninger om afgørelsen til Udbetaling Danmark. Omgøres afgørelsen efterfølgende, 
skal arbejdsløshedskassen eller myndigheden straks underrette Udbetaling Danmark om omgørelsen. 

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal videregive oplysninger om afgørelser, jf. stk. 4, til kriminalforsorgen, hvis afgørelsen er 
truffet på baggrund af en dom, hvor den pågældende er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der 
indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark, når den dømte, jf. 
1. pkt., løslades. Kriminalforsorgen skal endvidere underrette Udbetaling Danmark ved løsladelse af en person, der afsoner 
ubetinget fængselsstraf eller udstår forvaring i kriminalforsorgens institutioner for en overtrædelse, der er omfattet af 
straffelovens § 81 a. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandlinger med vedkommende minister fastsætte nærmere regler 
om underretning af Udbetaling Danmark om oplysninger om løsladelse eller udskrivning af en person, der udstår anden 
strafferetslig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a. 

Stk. 6. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1-3 til en 
myndighed, der udbetaler en ydelse til en person i perioden med udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser. 

Stk. 7. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1-3 til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en arbejdsløshedskasse, der udbetaler en ydelse til en person i perioden med 
udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter videregive 
oplysningen til arbejdsløshedskassen. 

Stk. 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan anmode Udbetaling Danmark om oplysninger om, hvilke 
myndigheder der, jf. stk. 5, har modtaget resultatet af en registersamkøring, 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 område. 

Stk. 9. Samkøring, sammenstilling og videregivelse af oplysninger efter stk. 1-7 kan ske uden samtykke fra borgeren. 

  
 

13. Øvrigt regelgrundlag  
 

 Cirkulære nr. 147 af 30. august 1978 om det centrale kriminalregister 

 Cirkulære nr. 87 af 9. august 1985 om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i Kriminalforsorgens institutioner 

 Cirkulære nr. 11320 af 24. oktober 1988 om ændring af cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i 
Kriminalforsorgens institutioner 

 Cirkulæreskrivelse nr. 11319 af 19. august 1994 om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse  

 Vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregistrering 
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 Bekendtgørelse nr. 872 af 25. juni 2018 om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller 
arresthus (Iværksættelsesbekendtgørelsen) 

 Cirkulære nr. 9273 af 30. april 2015 om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller 
arresthus (Iværksættelsescirkulæret) 

 Bekendtgørelse nr. 1611 af 18. december 2018 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens 
institutioner (udgangsbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 397 af 9. april 2015 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner 

 Bekendtgørelse nr. 403 af 9. april 2015 om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) 

 Cirkulære nr. 9364 af 26. april 2016 om behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for 
Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet 

 


