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Beretning fra formanden 

I 2016 gennemførte Rådet for Offerfonden tre 

ansøgningsrunder – to runder for projekter og 

aktiviteter og en runde for forskningsprojekter.  

I forbindelse med de to første 

ansøgningsrunder annoncerede Rådet – i tillæg 

til offentliggørelsen på hjemmesiden – for 

første gang i 4 store, trykte aviser. 

Ved disse runder, som gik på henholdsvis 

projekter/aktiviteter og forskningsprojekter, 

modtog rådet 49 og 22 ansøgninger, hvorved 

der blev derved søgt om i alt godt 111 mio. kr.  

Efter behandling af ansøgningerne på de to 

første opslag, viste der sig alligevel at være 

midler til at indkalde yderligere ansøgninger, 

hvorefter rådet på hjemmesiden offentliggjorde 

yderligere én ansøgningsrunde. 

Ved årets sidste runde, som gik på 

projekter/aktiviteter, modtog Rådet 20 

ansøgninger, hvorved der blev søgt for godt 11 

mio. kr. 

På baggrund af de tre ansøgningsrunder i 2016 

ydede Rådet tilskud med godt 36 mio. kr. til i 

alt 43 projekter/aktiviteter og forsknings-

projekter. 

Gennem de mange ansøgninger, Rådet for 

Offerfonden indtil nu har behandlet, er det 

blevet tydeliggjort, at der er mange forskellige 

og rigtig gode bud på, hvorledes viden om eller 

indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser 

eller trafik kan øges, ligesom mange 

forskellige, relevante aktører har meldt sig på 

banen.   

Resultaterne af og erfaringerne fra de 

efterhånden mange afsluttede projekter har 

vist, at midlerne er med til at gøre en forskel 

for mange ofre. Dette er meget glædeligt og 

tegner rigtig godt for Rådets fremtidige virke.  

I foråret 2016 var Rådet for Offerfonden 

inviteret til Retsudvalgets høring om stalking. 

En repræsentant fra Rådets sekretariat deltog. 

I 2016 besluttede Rådet, at der som et nyt 

initiativ årligt, fra og med (januar) 2017, 

afholdes informationsmøder for nye 

tilskudsmodtagere.  Møderne forestås af Rådet 

for Offerfondens sekretariat og har som sigte at 

få projekternes gennemførelse, herunder 

udbetalinger, til at forløbe bedst muligt under 

de gældende Standardvilkår for tilskud fra 

Offerfonden. Allerede ved de første møder har 

der vist sig at være stor interesse for at deltage 

i informationsmøderne. 

Udsprunget af regeringens initiativ "Bedre 

balance - statslige arbejdspladser tættere på 

borgere og virksomheder" er Civilstyrelsen pr. 

1. juni 2017 samlet i Viborg. Dette indbefatter 

også Rådet for Offerfondens sekretariat.  

Det er mit håb, at overgangen omkring 

udflytningen påvirker Rådet for Offerfondens 

arbejde mindst muligt.  

   Eva Smith
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Oprettelsen af Offerfonden 

Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 

ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden 

med det formål at yde tilskud til projekter og 

aktiviteter, der generelt kan styrke viden om 

eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser 

og trafikofre og grupper heraf.  

Der kan alene ydes støtte til projekter og 

aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. 

Fonden finansieres af offerbidrag på 500 kr., 

som skal betales af lovovertrædere.  

Loven er en del af den offerpakke som 

folketinget vedtog i 2012.  

I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev 

der udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.  

 

Hvordan finansieres Offerfonden? 

Offerfondens midler hidrører fra betaling af 

offerbidrag på 500 kr. fra personer, der  

 vedtager bødeforelæg for overtrædelse 

af straffeloven,  

 idømmes bøde, betinget eller ubetinget 

fængselsstraf for overtrædelse af 

straffeloven,  

 idømmes betinget eller ubetinget 

fængselsstraf for overtrædelse af andre 

love,  

 vedtager eller idømmes betinget eller 

ubetinget frakendelse af førerretten 

samt kørselsforbud, eller  

 får ”klip” i kørekortet  

 

Offerbidraget opkræves af politiet. 

De midler, som Rådet for Offerfonden har uddelt 

i 2015, er midler, som blev afsat på finansloven 

for 2015.  

Fra og med 2016 anvendes indkomne 

offerbidrag for året i det samme år; således blev 

indkomne bidrag i 2016 uddelt i 2016. Evt. 

restende midler overføres til uddeling i det 

følgende år.  
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Rådets medlemmer i 2016 

Formand    

Professor emerita Eva Smith 

Advokat Sysette Vinding Kruse (suppleant) 

 

 

    
                                                                                                           Eva Smith 

 

 

Medlem udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark 

Advokat Søren Grunnet Løvenlund 

A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant) 

 

 

            Søren G. Løvenlund 

 

 

Medlem udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet          
Overlæge Ole Brink  

Lektor Helmer Bøving Larsen (suppleant)            

  

 

                 Ole Brink

  

Medlemmerne og suppleanterne er beskikkede frem til 14. marts 2018. 
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Organisation 

Offerfondens midler administreres af et råd. Derudover stiller Justitsministeriet sekretariatsbistand til 

rådighed for rådet.  

 

 

 

 

 

 

 

Rådet 

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt 

kollegialt organ bestående af en formand og to 

medlemmer. Formanden og de andre 

medlemmer udnævnes af justitsministeren. De 

to medlemmer udnævnes efter indstilling fra 

henholdsvis rektorkollegiet og Offerrådgivningen 

i Danmark. Medlemmerne udnævnes for fire år, 

og genudnævnelse kan finde sted. Der beskikkes 

suppleanter for hvert af rådets medlemmer.   

Rådet uddeler midler fra fonden to-fire gange 

hvert år. Dette sker efter offentlige opslag.           

Når ansøgningsfristen er udløbet behandles 

ansøgningerne på et rådsmøde, som afholdes i 

tilknytning til hver ansøgningsrunde. På 

rådsmøderne tager rådet også mere generelle 

forhold op, ligesom rådet tager stilling til 

konkrete sager, hvor der allerede er meddelt 

tilsagn, og hvor tilskudsmodtager fx ønsker 

tilladelse til at foretage større eller væsentlige 

ændringer.  

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om 

året. Møderne er ikke offentlige og rådets 

afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed.  
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Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter 

ansøgning, og har ikke mulighed for at give 

tilskud til organisationer eller andre, der ikke har 

søgt. Derudover skal en ansøgning opfylde 

rådets krav til ansøgninger.  

Rådet for Offerfonden har mulighed for at 

fastsætte særlige fokusområder for 

ansøgningsrunderne, men har valgt at lade 

ansøgningsrunderne være åbne indtil videre 

De nærmere regler for indgivelse af ansøgning 

om tilskud og behandling af sager om tilskud er 

fastsat i bekendtgørelse om forretningsorden for 

Rådet for Offerfonden.  

Såvel loven som forretningsordenen findes på 

hjemmesiden.  

 

 

 

Uafhængighed og inhabilitet 

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. 

Dette betyder, at justitsministeren eller andre 

myndigheder ikke kan give instrukser til rådet 

eller få indflydelse på indholdet af rådets 

afgørelser. 

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en 

del af den offentlige forvaltning, og er derfor 

underlagt de almindelige forvaltningsretlige 

regler, herunder forvaltningsloven, 

offentlighedsloven og persondataloven. 

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen, 

når rådet behandler sager om tilskud, om der 

foreligger inhabilitet blandt et eller flere af 

rådsmedlemmerne.  

Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag, er 

medlemmet ikke med til at behandle den 

pågældende sag.  
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Sekretariatet 

Rådet for Offerfondens sekretariat er 

organisatorisk placeret som en enhed i 

Civilstyrelsen, der er en styrelse under 

Justitsministeriet. Sekretariatet består af en 

sekretariatsleder og fire fuldmægtige samt en 

student.  Sekretariatet betjener tillige 

Indsamlingsnævnet. 

Sekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af 

Rådet for Offerfonden og den daglige 

sagsbehandling af tilskudssagerne – lige fra 

modtagelsen af ansøgningen til afslutningen af 

et tilskudsprojekt.  

I den forbindelse står sekretariatet for følgende: 

 Telefonisk og skriftlig vejledning af 

ansøgere og tilskudsmodtagere. 

 Forberedelse af sager om tilskud til 

afgørelse i rådet.  

 Løbende behandling af anmodninger 

om udbetalinger af tilskud og 

gennemgang af statusopdateringer i 

tilskudsprojekterne. 

 Kvartalsvis afstemning af Offerfondens 

interne regnskab samt forberedelse af 

Offerfondens interne årsregnskab. 

Sidstnævnte med henblik på 

forelæggelse for Rådet for Offerfonden 

til godkendelse. 

 Afholdelse af informationsmøder for 

tilskudsmodtagere. 

 Tilsyn og kontrol med at tilskud 

anvendes i overensstemmelse med det, 

der er ydet tilskud til, og at vilkårene for 

tilskuddet overholdes igennem hele 

projektet. I forbindelse med 

sekretariatets tilsynsfunktion kan 

sekretariatet indkalde tilskudsmodtager 

til et møde, såfremt dette findes mere 

hensigtsmæssigt.  

 

 

 

 

 

http://www.civilstyrelsen.dk/
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Hvilke projekter fik tilskud i 2016? 

Projekter/aktiviteter  

Rådet for Offerfonden tog på rådsmøde den 18. 

maj 2016 stilling til ansøgningerne på opslag 

2016/1. Rådet modtog 49 ansøgninger, hvorved 

der blev søgt om tilskud for i alt godt 57 mio. kr. 

Rådet for Offerfonden gav tilsagn om helt eller 

delvist tilskud til 20 projekter. Der blev herved 

uddelt midler for godt 10 mio. kr.                                                                   

 

På rådsmødet den 29. november 2016 tog rådet 

stilling til ansøgningerne på opslag 2016/3. Rådet 

modtog 20 ansøgninger, hvorved der blev søgt 

om tilskud for i alt godt 11,5 mio. kr. Rådet gav 

helt eller delvist tilsagn om tilskud til 11 

projekter. Der blev herved uddelt midler for ca. 3 

mio. kr.  

Følgende 31 projekter (ikke forskningsprojekter) fik tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med 

 titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager under hvert af de to opslag): 

Opslag 2016/1  

 

Aktiviteter til Caféen                                                            
 

Tilskud fra Offerfonden: 132.850 kr.  
 
Center for seksuelt misbrugte – ØST (CSM) 
 
Man vil tilbyde mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb kurser i Mindfulness 2 aftener om 

måneden, starte et haveprojekt op, tage på udflugter til aktuelle seværdigheder 4 gange årligt samt 

planlægge foredragsaktiviteter hver anden måned.  

 

Formålet hermed er at bryde isolationen/afhjælpe ensomhed, stigmatisering, træne sociale færdigheder 

samt højne brugernes livskvalitet. Dertil kommer, at man håber at få flere i målgruppen til at benytte 

caféen, ligesom man ved diverse aktiviteter gør venteperioden på psykoterapeutisk behandling aktiv. 
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Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 258.130 kr.  
 
Juliane Marie Centret (Rigshospitalet) 
 
Formålet med projektet er at kunne tilbyde et mere grundigt og dermed mere effektfuldt 

behandlingsforløb, når det kommer til voksne, som har været udsat for overgreb efter det 18. år.  

Man vil på den måde kunne hjælpe denne gruppe på et mere grundlæggende plan. Tilskudsmodtager 

forventer på denne måde også at kunne blive klogere på, hvilke metoder og rammer, der virker for det 

enkelte offer.    

 

 

Den psykosociale akuttjeneste                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.  
 
Røde Kors i Danmark 
 
Projektet skal udvikle en landsdækkende og akut tilgængelig tjeneste med det formål at give psykosocial 

krisehjælp til ofre, berørte og pårørende i forbindelse med terrorhandlinger eller andre større ulykker og 

hændelser i Danmark eller blandt dansk tilknyttede personer i andre lande.  

Tjenesten skal udføres af Røde Kors’ frivillige, der fx kan have professionel psykosocial baggrund, være 

tilknyttet Røde Kors’ psykosociale kerneaktiviteter eller offerrådgivning, og som trænes til særligt at 

indgå i den landsdækkende akuttjeneste. Et af succeskriterierne er blandt andet etablering af 

beredskabsliste af kompetente, uddannede og øvede Røde Kors frivillige.  

 

 

Empowerment  
 
Tilskud fra Offerfonden: 558.437 kr.  
 
Context Consulting ApS 
 
Projektet drejer sig om udvikling af en app, der kan hjælpe unge i etniske minoritetsmiljøer, der oplever 

social styring ved form af psykisk og fysisk vold. App’en er baseret på tilskudsmodtagers erfaringer i 

forbindelse med udvikling af lignende apps (bl.a. FearFighter og NoDep), der har hjulpet mennesker med 

angst og depression.  

Det er meningen at app’en skal kunne hjælpe de unge med at anvende forskellige metoder til 

konflikthåndtering og til at bryde uhensigtsmæssige mønstre. Derudover er det tiltænkt, at app’en skal 

kunne bruges af fagpersoner.   
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Etablering og tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 100.000 kr.  
 
Aabenraa Selvhjælp 
 
Man ønsker at udbyde et tilbud for behandling af voksne med senfølger efter seksuelle krænkelser i 

Sønderjylland, idet tilbuddet for denne gruppe af ofre, som er bosat i Region Syddanmark, er placeret i 

Odense. Mange magter dog ikke den lange transporttid pga. angst og PTSD, ligesom ventetiden på at 

komme til behandling i Odense synes meget lang for mange.  

Aabenraa Selvhjælp ønsker med projektet, at op til 60 borgere med senfølger efter seksuelle krænkelser 

får hjælp til selvhjælp i form af enkeltsamtaler, selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og rådgivning. For 

at kunne yde denne hjælp, skal man have uddannet mindst otte frivillige førstehjælpere. Disse otte 

frivillige skal i projektperioden specialuddannes for at støtte bedst muligt i samarbejdet med psykologer 

og andre fagfolk. Offerfonden har givet tilskud til udgiften til projektledelsen. 

 

 

Hjælp til ofre for hævnporno og uddannelse af ressourcepersoner                
 
Tilskud fra Offerfonden: 515.500 kr.  
 
Koppelcom                                             
 

Et pilotprojekt med hjælp til ofre for hævnporno samt uddannelse af ressourcepersoner – et samarbejde 

mellem to konsulenter, Nordsjællands Politi, undervisere på Espergærde STX samt Offerrådgivningen i 

Nordsjælland. Projektet skal give ofre for hævnporno mulighed for at modtage gennemtænkt, målrettet 

og kvalificeret hjælp under hændelsen og støtte ofret i egne reaktioner på kort og lang sigt, herunder 

gennem præcis identificering af ofre.  

Herudover uddannelse/kompetenceudvikling af ressourcepersoner og etablering af effektivt samarbejde 

på tværs af faggrænser og situationer. Man ønsker med projektet at samle en fremadrettet evaluering til 

gavn for et landsdækkende projekt. 

 

 

Informationsmateriale om vold til migrant sexarbejdere                
 
Tilskud fra Offerfonden: 40.000 kr.  
 
Pro Vest                                             
 

Tilskudsmodtager er en organisation, der arbejder for at bekæmpe menneskehandel i Region 

Syddanmark. Der er givet tilskud til udarbejdelse af informationsmateriale om vold til migrant 

sexarbejdere i regionen.  

Projektet omfatter oversættelse og opsætning af eksisterende informationsmaterialet til seks sprog samt 

trykning af pjecer, der kan uddeles til sexarbejdere i området.  
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Katastrofekursus                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 23.500 kr.  
 
SATS Aarhus (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) 
 
Tilskud til afholdelse af et 3-dages kursus, hvor 70 medicinstuderende fra hele landet trænes i at håndtere 

større katastrofer, både menneskeskabte og ulykker. På kurset får de studerende basale praktiske 

færdigheder, som kan redde liv ved fx færdselsuheld, hvis en person er såret eller falder om.  

Kursisterne vil blive trænet i at sikre rette behandling til rette patient i rette tid og øge deres viden om 

livreddende behandlingstiltag - herunder gennem simulationsøvelser - samt få kendskab til 

katastrofeberedskabets opbygning og aktører. Hermed forventer man at opnå bedre resultater for 

tilskadekomne i fremtiden. 

 

 

Kommunikation 2016 
 
Tilskud fra Offerfonden: 33.728 kr.  
 
Sydøstjyllands Offerrådgivning                                             
 

Tilskuddet er givet til indkøb af nye mobiltelefoner til brug for offerrådgivningens arbejde med ofre.  

Mobiltelefonerne udlånes af Offerrådgivningen til de frivillige rådgivere, og bruges især til den indledende 

kontakt til ofre, der henvender sig til rådgivningen for at få hjælp.  

 

 

Kursus i samtaleteknik og rådgivning om senfølger af seksuelle overgreb                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 31.500 kr.  
 
Joan-Søstrene 
 
Opkvalificering af Joan-Søstrenes frivillige rådgivere – 15-20 personer – gennem et kursusforløb over tre 

aftener, i alt ti timer. Kurset skal omhandle undervisning i samtaleteknik møntet på rådgivning af kvinder 

udsat for voldtægt, seksuel chikane eller seksuelle overgreb i barndommen. Kurset vil give rådgiverne 

konkrete værktøjer samt øge deres viden om (sen)følger efter overgreb, til gavn for ofrene i deres møde 

med rådgiverne. 

 

En ekstra effekt forventes at være styrkelse af foreningens evne til vidensopsamling til brug for arbejde 

med forbedring af vilkår for ofre for overgreb. 
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Landsdækkende rådgivning/behandling til voksne efterladte til trafikdræbte og drabsofre                
 
Tilskud fra Offerfonden: 99.480 kr.  
 
Børn, Unge og Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter                                             
 

Man ønsker at etablere et specialiseret gruppeterapeutisk behandlingstilbud til de nærmeste efterladte til 

trafikofre eller ofre for forbrydelser, som er i risikogruppen for at udvikle kompliceret og 

behandlingskrævende sorg (10 % af dem, der oplever tab blandt nærmeste pårørende). 

Offerfonden har givet midler til den del af projektet, som vedrører en kampagne for at 

markedsføre/synliggøre projektet.  

 

 

Livet efter – portrætter af menneske udsat for en forbrydelse                
 
Tilskud fra Offerfonden: 487.910 kr.  
 
Karin Sten Madsen                                             
 

Tilskuddet er givet til udarbejdelse af en website, der gennem tekst og billeder tegner et portræt af 25 

kvinder og mænd, der har været udsat for en grov forbrydelse.  

Det er hensigten, at projektet skal hjælpe ofre ved at de kan læse om andre, som har været i samme 

situation, og på den måde få mod og inspiration til at komme videre med deres liv. 

 

 

Med egne ord 
 
Tilskud fra Offerfonden: 209.046 kr.  
 
Foreningen Poesiens Hus                                             
 

Målet med projektet er at udarbejde en bog, hvor 16 kvindelige voldtægtsofre fortæller om deres 

oplevelse med forbrydelsen. I forbindelse med projektet vil disse modtage kurser og vejledning fra 

forfattere og andre fagfolk, i at fortælle hændelsen med egne ord og at bruge skriveprocessen 

terapeutisk.  

Bogen er tiltænkt at kunne læses af andre ofre, pårørende samt professionelle, der arbejder med 

voldtægtsofre.  
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Overgreb mod Børn. Uddannelsesindsats til Alment Praktiserende Læger i Region Midt                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.167.624 kr.  
 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet 
 
Projektet skal tilbyde mindst 120 alment praktiserende læger i Region Midt en uddannelsesseance i 

mindre grupper, med praktiske eksempler fra en retsmediciners/pædiaters hverdag, hvorved der vil blive 

sat fokus på, hvordan overgreb mod børn kan afdækkes og dokumenteres, og hvordan en mistanke om 

overgreb skal håndteres. Endvidere vil de sundhedsmæssige konsekvenser af overgreb i barndommen 

blive belyst. 

 

Projektet inkluderer udarbejdelse af undervisningsmateriale tilpasset de alment praktiserende læger samt 

relevant informationsmateriale til børn og forældre.   

 

Man tilsigter derved en tidlig opsporing og indsats overfor børn udsat for overgreb for at modvirke/ 

forebygge følgerne, såsom mistrivsel og udvikling af somatisk og psykisk sygdom, hos ofrene.  

 
 

 

Oplysning om rådgivnings-, støtte og behandlingsmuligheder for senfølgeramte  
 
Tilskud fra Offerfonden: 237.000 kr.  
 
SPOR - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb               
 

Projektet vil tilvejebringe let tilgængelige og fyldestgørende oplysninger om de hjælpemuligheder, der 

aktuelt findes for voksne med senfølger af seksuelle overgreb – både lokalt og på landsplan – ved at 

udvikle et netbaseret overblik over rådgivnings-, støtte- og behandlingsmuligheder. På den måde får man 

skabt et samlet overblik i hele landet over mulighederne for at få hjælp, hvis man har været offer for et 

seksuelt overgreb findes aktuelt ikke. 

Tilbuddene fra stat, region, kommune, selvejende institutioner og frivillige organisationer afdækkes, og 

der udarbejdes et databasehåndteringssystem, således at man får en struktureret, systematisk og søgbar 

samling af ensartet information.  

 

 

Projekt Merantis                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 770.140 kr.  
 
Spodcast.dk IVS  
 
Projektet handler om at udvikle en række podcasts, der består af en række interviews med voldsramte 

kvinder, pårørende og fagpersoner vedrørende vold i familien. Projektet har fokus på kvinder i etniske 

minoritetsmiljøer, og ønsker at nå ud til disse på en diskret måde.  

Det er hensigten, at de producerede podcasts skal give de voldsramte kvinder inspiration til at erkende 

problemerne og mod til at søge hjælp.  

 
 

 

 

Ræk Ud 2016*                                                            
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Tilskud fra Offerfonden: 149.287 kr.  
 
Hjælp Voldsofre København 
 
Man ønskede at afholde et nyt, landsdækkende seminar for forventeligt op til ca. 80 deltagere fra 30-40 
organisationer, der hjælper ofre for forbrydelser og andre, der er berørte af forbrydelser, ulykker og 
andre voldsomme hændelser – på baggrund af anbefalinger og tilkendegivelser fra deltagerne på Ræk Ud 
2014 og 2015.  

 
Organisationerne ville på seminaret få yderligere tid til og mulighed for at opnå viden, networke og øge 
det tværfaglige samarbejde på tværs af landsdele og faglige grænser, så organisationerne kunne blive 
bedre til at være i stand til at udnytte hinandens kompetencer og ressourcer fremadrettet samt 
koordinere hjælpen til gavn for ofrene.  

 

* Projektet er i begyndelsen af 2017 blevet annulleret af tilskudsmodtager. 

 

 

Synlighed 2016 & 2017 
 
Tilskud fra Offerfonden: kr. 788.000 
 
Sydøstjyllands Offerrådgivning                                           
 

Der er givet tilskud til en oplysningskampagne, der skal udbrede kendskabet til offerrådgivningen i 

lokalområdet. Tilskuddet er givet til at dække udgifter i forbindelse med produktion af trykt 

informationsmateriale samt annoncering i aviser og dagblade.  

Det er hensigten med kampagnen, at det forøgede kendskab til rådgivningen medfører, at flere ofre for 

forbrydelser eller trafikulykker får den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder.  

 

 

Udbredelse af kendskabet til Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland 
 
Tilskud fra Offerfonden: kr. 266.340 
 
Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland                                           
 

Tilskuddet er givet til en oplysningskampagne, der foregår ved annoncering i regionale dagblade i en 1-

årig periode.  

Det er hensigten, at kampagnen skal medvirke til at udbrede kendskabet til offerrådgivningen i 

lokalområdet, således at flere ofre for forbrydelser eller trafikulykker får den hjælp, som 

offerrådgivningen tilbyder.  

 

 

 

Uderehabilitering af patienter med rygmarvssskade og erhvervet hjerneskade                              
 
Tilskud fra Offerfonden: 3.400.000 kr.  
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Byggeafdelingen, Rigshospitalet Glostrup Region Hovedstaden 
 
Uderehabilitering er en nyskabende rehabiliteringsform, hvor alvorligt skadede neurologiske patienter 

udfordres i et varieret terræn, der muliggør rehabilitering i et miljø, der ligner den hverdag og de 

omgivelser, som patienterne skal vende tilbage til.  

Patienter med rygmarvsskade og erhvervet hjerneskade har vidt forskellige funktionsnedsættelser og 

træningsbehov. Fælles for dem er, at deres skader er så alvorlige, at deres liv er markant ændret. Med 

uderehabilitering flyttes en del af rehabiliteringen fra et klinisk miljø til naturlige omgivelser i en speciel 

anlagt træningspark omkring hospitalet. Over halvdelen af patienterne er ofre for vold eller ulykker. 

 

Opslag 2016/3  

 

Følgende projekter/aktiviteter fik tilskud: 
 
Faglige temadage for rådgivere i Offerrådgivningen i Danmark                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 204.000 kr.  
 
Offerrådgivningen i Danmark   
 
Dette projekt er en uddannelsesaktivitet, hvis formål er at vedligeholde, udvikle og kvalitetssikre 
rådgivernes kompetencer i Offerrådgivningen i Danmark. Tilskudsmodtager har fået tilskud til afholdelse af 
4 faglige temadage i 2017-2018.  
 
Temadagene skal styrke rådgivernes kompetencer ift. borgere, der har været udsat for vold, borgere med 
anden etnisk baggrund, borgere, der har været udsat for cyber-kriminalitet samt i forhold til rådgivning og 
støtte til ofre, som oplever familiære konflikter som følge af at have været udsat for kriminalitet.     

 

 

Hjælp til selvhjælp, samt forebyggelse*                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 65.234 kr.  
 
Landsforeningen for PTSD i Danmark   
 
Tilskudsmodtager ønskede at udbrede og udbedre viden om PTSD, som rammer ofre for ubehandlede 
traumer, herunder ofre for trafikulykker, incest, vold, voldtægt, hjemmerøveri m.m. Formålet var at sætte 
fokus på, at der ageres korrekt for at begrænse skaden og hjælpe den PTSD ramte og dennes familie.  
 
Tilskudsmodtager ville i den forbindelse afholde foredrag for det offentlige behandlingssystem. Derudover 
ville tilskudsmodtager fremsende brochuremateriale med information til såvel private som offentlige 
myndigheder.  
 
* Projektet (den resterende del) er i 2017 blevet annulleret af tilskudsmodtager. 

Kick-off Online markedsføring                        
 
Tilskud fra Offerfonden: 95.000 kr.  
 
Sydøstjyllands Offerrådgivning  
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Tilskudsmodtager har fået tilsagn til at iværksætte en online markedsføringsindsats, som skal gøre 
Sydøstjyllands offerrådgivning mere synlig på internettet, herunder særligt på de sociale medier. Formålet 
er at udbrede kendskabet til rådgivningen og få kontakt til de ofre, der primært benytter sig af online 
platforme.  
 
De frivillige rådgivere vil i forbindelse med projektet blive oplært i at bruge online og sociale medier som fx 
Twitter og Facebook. Der er endvidere fokus på at forbedre foreningens hjemmeside samt at opbygge 
kompetencer i bl.a. anvendelse af blogindlæg og nyhedsbreve i kontakten med offentligheden. 

 
 
 
Meningsfuldheder i hverdagen                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 174.250 kr.  
 
Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken   
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til afholdelse af workshops, kursusforløb og refleksionsforløb, 
som retter sig mod trafikskadede og deres pårørende. Formålet med aktiviteterne er at hjælpe denne 
målgruppe med at bevare familierelationerne og opleve større mening i hverdagen.  
 
Gennem forløbene vil deltagerne opnå større forståelse for, hvilken effekt en trafikulykke kan have på 
familielivet, og lære hvordan de kan arbejde for, at følgerne af en trafikulykke kan få mindre betydning i 
hverdagen, således at familierelationerne bliver styrket. Aktiviteterne vil foregå i løbet af 2017.  

 

 

Merantis C – konference for fagpersoner om voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 343.500 kr.  
 
Spodcast.dk IVS    

 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til afholdelse af en konference for fagpersoner, der arbejder med eller er i 
kontakt med voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer. Fokus vil være på at skabe et netværk mellem 
fagfolk samt give dem viden om, hvordan man kan se og mærke de første tegn på voldelig adfærd.   
 
Konferencen vil formidle eksisterende viden og erfaringer mellem fagfolk fra deres arbejde med voldsramte 
kvinder fra etniske minoritetsmiljøer, således at den enkelte fagperson kan yde bedre og hurtigere hjælp til 
disse kvinder i sit daglige arbejde.     

 
 
 
 
 
 
 
 
Målrettet gratis rådgivning til ofre for chikane, hævnporno og sexisme                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 500.000 kr.   
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Dansk Kvindesamfund    
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til at etablere en åben, anonym og gratis offerrådgivning for 
ofre for hævnporno, sexisme og online chikane. Tilskudsmodtager har endvidere fået tilskud til en 
oplysningskampagne, herunder til udarbejdelse af informationsmateriale om offerrådgivningen.  
 
Offerrådgivningen skal give ofre for hævnporno og blufærdighedskrænkelser mulighed for specialiseret og 
målrettet hjælp i form af støtte og rådgivning. Oplysningskampagnens formål er at oplyse om 
offerrådgivningen samt oplyse om og forebygge hævnporno og seksuelle krænkelser. 

 

 

Oplysningskampagne om Offerrådgivningen i Hovedstadsområdet                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 358.627 kr. 
 
Røde Kors Hovedstaden   
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til en oplysningskampagne, der skal gennemføres i løbet af 
2017. Kampagnen foregår gennem annoncering på skærmene i hovedstadsområdets busser samt annoncer 
på Facebook. Dertil kommer en presseindsats.   
 
Kampagnens formål er at udbrede kendskabet til Røde Kors Hovedstadens offerrådgivning, hvor det er 
muligt for ofre for kriminalitet og andre chokerende begivenheder samt pårørende og vidner hertil, at få 
gratis rådgivning af frivillige rådgivere.  

 

 

Specialiserede træningstilbud til ulykkesramte                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 519.037 kr. 
 
UlykkesPatientForeningen   
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til at etablere specialiserede træningstilbud lokalt i hele landet for ofre, 
som har været ude for en alvorlig trafikulykke. Disse tilbud giver de ulykkesramte mulighed for at være 
fysisk aktive samt indgå i fællesskaber med andre, der står i samme situation.  
 
Træningstilbuddene oprettes med henblik på at hjælpe de ulykkesramte med at oparbejde eller bevare 
fysiske færdigheder. Samtidig bidrager fællesskabet med andre i samme situation til at reducere den 
sociale isolation, stigmatisering og sårbarhed, som ofre for en alvorlig trafik ulykke kan opleve. 

 

 

 

 

 

Telefon- og netrådgivning i CSM Midt Nord, frivilligsektionen for mænd og kvinder med senfølger                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 215.502 kr.  
 
CSM Midt Nord 
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Tilskudsmodtager har fået tilsagn til forsøgsvis at etablere en telefon- og chatrådgivning for borgere, der 
har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har fået senfølger heraf. Rådgivningen vil desuden 
være åben for fagfolk, studerende m.fl., som har brug for viden omkring senfølger.  
 
Offerrådgivningen skal forbedre og skærpe indsatsen over for målgruppen. Tilskudsmodtager vil afholde en 
konference for fagfolk og relevante samarbejdspartnere samt gøre brug af sociale medier med henblik på 
at udbrede kendskabet til rådgivningen.     

  

 

Uddannelse af offerrådgivere i Hovedstadsområdet                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 146.000 kr. 
 
Røde Kors Hovedstaden   
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til et kursus i Rekonstruktion og Integration af Traumatisk 
Stress (RITS) for to frivillige rådgivere og en heldagskonference om personfaglig udvikling samt 6 
temaaftener med faglige oplæg for 30 frivillige rådgivere. Undervisningsaktiviteterne vil forløbe henover 
2017. 
 
Uddannelsesaktiviteten gennemføres med henblik på at opkvalificere de frivillige rådgiveres kompetencer, 
så de bliver bedre i stand til at hjælpe ofre, pårørende og vidner gennem samtale, støtte i den akutte fase, 
hjælp til anmeldelse, ledsagelse i retten m.m. og vejledning om videre hjælpeforanstaltninger.  

 

 

Uddannelse og supervision til frivillige terapeuter, der arbejder med ofre for seksuelle overgreb 2017                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 341.937 kr.  
 
Kvisten Viborg  
 
Kvisten i Viborg tilbyder gratis terapi til ofre for seksuelt misbrug. Dette projekt er en uddannelsesaktivitet, 
hvis formål er at udvikle de frivillige terapeuters kompetencer, så de er bedre rustet til at håndtere den 
målgruppe, som de arbejder med, og kan yde terapi på et højt fagligt niveau. 
 
Uddannelsesaktiviteten har fokus på at styrke terapeuters kompetencer i arbejdet med traume- og 
chokforløsning. Dette vil ske gennem undervisning og praktiske øvelser i form af supervision, hvor 
terapeuterne får mulighed for indøve det, de har lært. Undervisningsaktiviteterne vil forløbe henover 2017.  

 

 

Forskningsansøgninger 

Rådet for Offerfonden tog på rådsmødet den 20. 

september 2016 stilling til ansøgningerne på 

opslag 2016/2. Rådet havde modtaget 22 

ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for 
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i alt godt 54 mio. kr.  Rådet gav helt eller delvist 

tilsagn om tilskud til 12 projekter. Der blev 

herved uddelt midler for godt 23 mio. kr. 

 

Følgende12 forskningsprojekter fik tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og 

tilskudsmodtager under hvert af de to forskningsopslag): 

 

 

Opslag 2016/2  

 
 
Betydningen af deltagelse i konfliktsrådsmægling                                                
 
Tilskud fra Offerfonden: 539.396 kr. 
 
Justitsministeriets Forskningskontor   
 
Tilskudsmodtager vil undersøge hvilken effekt, det har for ofre at deltage i konfliktmægling. Udenlandsk 
forskning antyder, at konfliktmægling kan have en gavnlig effekt på ofrets psykiske velbefindende, og 
tilskudsmodtager vil undersøge denne effekt nærmere i en dansk kontekst.  
 
Dette vil ske gennem en undersøgelse af, hvorledes det er gået de ofre, der har deltaget i konfliktmægling, 
sammenholdt med de ofre, hvor dette ikke er sket. Undersøgelsens resultater kan få betydning for i hvilket 
omfang konfliktråd anvendes samt anspore til eventuelle forbedringer af instituttet. 

 

Børnemishandling i mikroskop – er der forskel på skadevirkningerne afhængigt af tidspunkt for overgreb 
og forældres ressourcer?  
 
Tilskud fra Offerfonden: 686.960 kr.  
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
 

Formålet med projektet er at klarlægge, hvilke årsager og følgevirkninger der er knyttet til overgreb under 
opvæksten. Projektet bygger videre på data om ofre fra tidligere forskning. Ved at kombinere den 
eksisterende viden om ofrene med ny forskning om deres opvækst og nuværende livssituation søger 
projektet at skabe større klarhed over risikofaktorer i opvæksten samt følgevirkninger senere i livet.  

Det forventes, at projektet kan bidrage til styrkede forbyggende og behandlende indsatser.  

 
 
 
Etniske minoritetskvinder og vold i nære relationer                                                           
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.  
 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
 

Forskningsprojektets formål er at undersøge, hvad der fremmer, henholdsvis hæmmer forskellige typer af 
voldsudsatte etniske minoritetskvinders muligheder for at forlade voldelige relationer. Det undersøges 
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hvilken betydning kvindernes forskelligartede indlejringer i hierarkier knyttet til for eksempelvis familien, 
arbejdsmarkedet har. Endeligt undersøges hvordan projektets oparbejdede viden bedst anvendes til at 
støtte op om voldsudsatte etniske minoritetskvinders muligheder for at forlade voldelige relationer. 

Projektet forestås af SFI, og der udarbejdes i tilknytning til projektet flere engelsksprogede publikationer, 
en rapport til praktikere samt kommunikationstiltag, der henvender sig til målgruppen.  

 

 

Fra offer til overlever*                                                           
 
Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.  
 
International Consultants Group v. Allan Stæhr 
 
Projektet skulle bestå af gennemførelse af et ikke-blindet, parallel-gruppe og aktivt kontrolleret forsøg til 
undersøgelse/dokumentation af, hvilken effekt metoden SURVIVOR har på livskvalitet, søvn- og træthed, 
coping- og mestringsevne samt offerets selvvurderede opfattelse af sin dagligdag. Metoden er et 
supplement til eksisterende tilbud til ofre for kriminelle overgreb eller ulykker. 
 
Ved forsøget skulle ofrene randomiseres til henholdsvis et straksforløb (interventionsgruppen) og et forløb 
med forsinket intervention (fungerende som kontrolgruppe), hvilket suppleres med kvalitative 
metoder/målinger med henblik på at afdække, hvor effekterne opnås. Man havde til hensigt at stille 
kompetenceudvikling af rådgivere til rådighed, så tilbuddet kunne gøres landsdækkende. 
 
* Projektet er i 2016 blevet annulleret af tilskudsmodtager. 

 

 

Hjælp til ofre for identitetsmisbrug                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.131.932 kr. 
 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
 
Igennem forskning, vil tilskudsmodtager søge at opnå viden om, hvordan ofre for langvarige og psykisk 
belastende former for identitetsmisbrug slipper ud af deres situation, og hvilke psykologiske og økonomiske 
omkostninger det fører med sig.  
 
Hertil vil man søge at skaffe indblik i de allerede eksisterende muligheder for at få støtte ved identitets-
misbrug, at samle denne viden ét sted og levere anbefalinger til at udfylde huller i de nuværende 
støtteordninger.  
 
 
Hvordan skete det? Virtuel, offer-specifik gerningsstedsrekonstruktion af forbrydelser                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 2.809.796 kr.  
 
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet 
 
Projektet skal udvikle et værktøj til at skabe præcise handlingsrekonstruktioner af forbrydelser og ulykker i 
form af animationer. Der vil således blive udviklet en metode til virtuel gerningsstedsrekonstruktion 
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baseret på animering af individuelle, offer-specifikke 3D modeller, kombineret med nøjagtig 3D 
genskabelse af gerningsstedet.  
 
Projektet kombinerer digital fototeknik med retsmedicinsk viden om menneskers bevægelser og læsioner, 
så det bliver muligt at tage højde for offerets fysiologiske karakteristika og herved skabe en virkelighedsnær 
gengivelse af et handlingsforløb. Værktøjet vil således bl.a. gøre det muligt, at afprøve holdbarheden af 
forskellige teorier om, hvad der helt præcist skete i forbindelse med en forbrydelse eller ulykke.  

 

Ofre i retsprocessen – en empirisk undersøgelse. 
 
Tilskud fra Offerfonden: 4.748.870 kr.  
 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
 

Tilskudsmodtager vil undersøge volds- og trafikofres oplevelser med det danske retssystem ved at følge 40 
ofre gennem deres retsproces - fra at de afhøres af politiet til de afgiver forklaring i retten. Endvidere vil de 
institutionelle aktørers erfaringer med behandlingen af ofre blive afdækket – navnlig politiet, 
anklagemyndigheden og advokater. Projektet vil have fokus på de ofre, der må antages at være mest 
sårbare overfor retsprocessen – såsom voldsofre og trafikofre med personskade.  

Tilskudsmodtager forventer at undersøgelsens resultater vil komme ofre til gode ved, at den tilvejebragte 
viden om deres oplevelser i retsprocessen kan fungere som udgangspunkt for forbedringer af retsprocessen 
gennem fx lovgivning, forbedret uddannelse af myndighedspersoner samt som et værktøj til de forskellige 
private og offentlige aktører, der arbejder med at hjælpe ofre.  

 

Posttraumatisk Stress efter trafikulykke: screening og behandlingseffekt                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 555.408 kr.  
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
 
Man vil udføre et studie med det formål, dels at undersøge, hvordan der bedst screenes for PTSD hos ofre 
for trafikulykker/-traume med smerter, dels at validere to eksisterende screeningsredskaber for PTSD i en 
gruppe af trafikofre med kroniske smerter og mulig komorbid PTSD. Endvidere sammenlignes 
behandlingsudbyttet for smertepatienter henholdsvis med og uden samtidig PTSD, da denne klarlægning 
har stor betydning for klinisk praksis. 
 
Ud over at sikre ovenstående er et succeskriterium for projektet udformning af (landsdækkende) kliniske 
retningslinjer for behandling af trafikofre med vedvarende smerter og PTSD. Projektet forventes tillige at 
komme andre ofre for traumer, fx vold/overgreb, til gode. 
 
 
 
Secondary injury mechanisms after moderate spinal cord injury in mice 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.615.680 kr.  
 
Institut for Molekylær Medici, Syddansk Universitet 
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Projektet har til formål at hjælpe patienter med rygmarvsskade, hvoraf mange er trafikofre. Projektet søger 
gennem museforsøg at klarlægge betydningen af forskellige typer af signalmolekylet tumor nekrosis faktors 
betydning for rygmarvsskaders omfang samt for funktionel generhvervelse af bevægelsesaktivitet.  

Det er målet, at projektets resultater skal føre til udvikling af nye behandlingsmetoder for 
rygmarvspatienter.  

 

 

Skal behandlingstilbud til mænd og kvinder med PTSD være ens?                                                           
 
Tilskud fra Offerfonden: 4.722.086 kr. 
 
Psykoterapeutisk Forskningsenhed, Psykoterapeutisk Center Stolpegård 
 

Forskningsprojektets overordnede formål er at styrke viden om og forbedre behandlingstilbud for mænd og 
kvinder med PTSD, der har været udsat for voldsomme og traumatiske hændelser - med særligt fokus på 
den mere upåagtede gruppe af mænd. 

Projektet består af to delprojekter – et psykoterapistudie samt et interventionsstudie. I forbindelse med 
sidstnævnte udvikles der en app, man håber på, på sigt vil kunne virke som et supplement til den 
eksisterende behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. 

 

 

Tidlig og intensiv mobilisering af patienter med svær traumatisk hjerneskade                                                            
 
Tilskud fra Offerfonden: 2.622.176 kr.  
 
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Rigshospitalet (Hvidovre Hospital) 
 
Ph.d.-projekt bestående af en litteraturanalyse og et klinisk forsøg, der skal understøtte effekten af tidlig 
træningsindsats hos personer med hjerneskade som følge af alvorlig ulykke. Træningen, som startes før 
patienterne er kommet til fuld bevidsthed, vil foregå på et specielt designet vippeleje, som hjælper 
patienten med at opretholde blodtilførsel til hjernen som følge af en mere oprejst, naturlig stilling. 
Undervejs måles patienternes vågenheds- og funktionsniveau. 
 
Man vil herved søge at forbedre det samlede rehabiliteringsforløb og endelige resultater for patienterne. 
Målgruppen er angivet til 100-120 årlige trafik- eller voldsofre, mens der forventes 60 i projektet 
deltagende personer (patienter). 

 

 

 

 

Vold som vendepunkt eller hverdag 
 
Tilskud fra Offerfonden: 674.000 kr.  
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
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Formålet med projektet er at opnå større viden om voldens konsekvenser for ofrene. Projektet skal 
undersøge en generation af voldsofre, som kom på skadestuen for 15 år siden, for at afklare, i hvilken grad 
deres nuværende livssituation i dag hænger sammen med kvæstelser fra og omstændigheder ved 
overfaldet, herunder ofrenes psykologiske og sociale forhold.  

Det forventes, at projektets resultater kan bidrage til at styrke behandlingen af voldsofre. 

 

 

 

 

Annullering af projekter 

Et af de meddelte tilsagn for 2016 er 

efterfølgende blevet annulleret i 2016, mens to 

efterfølgende er blevet helt eller delvist annulleret 

i 2017, jf. ovenfor.  

 

Når et projekt bliver annulleret, tilbageføres 

tilskudsbeløbet til Offerfonden, sådan at beløbet 

kan ”genbruges” næste gang der sker uddeling af 

Offerfondens midler. Beløbet tilbageføres i det 

år, hvor annulleringen er endelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttede projekter  

Projektet  En ny start- Behandling af senfølger af seksuel misbrug i barndommen – sag nr. 14-910-00006 

Syddansk Universitet, Institut for psykologi 
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Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 1.299.600 kr. til forskningsprojektet, der havde til hensigt at 

tilvejebringe viden, der skal anvendes til at videreudvikle behandlingen på de regionale Centre for Seksuelt 

Misbrugte (CSM).  

Med projektet ville man undersøge, hvem der har god nytte af standardbehandlingen – terapi én gang 

ugentligt - og hvilke personlige styrker, der understøtter processen. Man forventede med projektet at få en 

større viden om risikoprofiler og differentierede behandlingsbehov. 

Resultaterne viste, at krænkelserne af ofrene starter tidligt, omkring skolealderen og varer gennemsnitligt ca. 5 

år. Ofrene fortæller typisk først i 20’erne om overgrebene – og behandlingen starter oftest først omkring ti år 

senere, i 30’erne.  

Projektets konklusion er, at der er behov for at udvikle behandlingsmetoderne yderligere, idet klienterne som 

helhed var voldsomt belastede af de overgreb, som de havde været udsat for – også som følge af, at de først 

mange år senere modtog relevant behandling. Imidlertid har man med projektet tilvejebragt en viden, der kan 

være med til at skabe differentieret behandling. Forsknings-projektet kan læses på instituttets hjemmeside: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/videnscenter_f

or_psykotraumatologi/rapporter 

 

 

Projektet  Offerrådgivningscenter – sag nr. 14-911-00010 

Offerrådgivningen i Østjylland  

Rådet for Offerfonden gav i 2014 tilskud på 1.270.000 kr. til at Offerrådgivningen Østjyllands aktiviteter kunne 

udvides, således at rådgivningen bedre kan håndtere både telefoniske og fysiske henvendelser. Herudover 

skulle der forsøgsvis etableres et koordineret rådgivningscenter for ofre i Århus.  

Rådgivningscentret er blevet etableret ligesom det er blevet udarbejdet nyt oplysningsmateriale i form af 

postkort med rådgivningscentrets åbningstider samt andet materiale til oplysning og udbredelse af kendskab.  

 

Herudover er der uddelt oplysningsmateriale til bl.a. politikredsens domhuse, biblioteker, skadestuer- og 

akutklinikker, boligforeninger m.fl. ligesom der har været afholdt et møder og oplæg bl.a. på de lokale 

politistationer i hele politikredsen, på skadestuer og akutklinikker i politikredsen  samt hos Borgerservice i de 

forskellige kommuner i politikredsen.  

Tilskudsmodtagers antagelse om, at de nære og personlige møder ville give et andet og positivt udbytte er 

blevet indfriet. Offerrådgivningen har alle steder fået en meget positiv modtagelse og oplevet stor lydhørhed 

og interesse. Rådgivningscentret fortsætter. Det samme gør samarbejdet med Østjyllands Politi. 

 

Projektet  OfferForum.dk – sag nr. 14-911-00019 

Offerforrum S/I  

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 99.185 kr. til projektet OfferForum.dk.  

Rådet gav tilskud til, at OfferForum.dk S/I kunne forbedre brugervenligheden af organisationens hjemmeside 

www.offerforum.dk samt udbrede kendskabet til siden via markedsføring og derved nå ud til flere brugere, 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/videnscenter_for_psykotraumatologi/rapporter
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/videnscenter_for_psykotraumatologi/rapporter
http://www.offerforum.dk/
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herunder i samarbejde med andre organisationer, politiet, psykologer mv., medier og gennem 

informationsmateriale. 

Hjemmesiden indeholder informative blogs med mulighed for at finde info og links henvendt til ofre, pårørende 

eller vidner, og på siden kan man møde andre, der har oplevet noget lignende. Formålet er at hjælpe det 

enkelte offer videre efter en traumatisk oplevelse gennem gensidig forståelse ved at dele sine oplevelser, 

reaktioner og tanker med andre. Siden er tilknyttet tre bloggere; en psykolog, en kriminolog og et tidligere 

offer. 

OfferForum.dk har i projektperioden omtrent opnået en fordobling af antallet af månedlige views på siden i 

forhold til de forudgående år. Organisationen har tillige mærket en politisk interesse for deres projekt, 

herunder modtaget forespørgsler og deltaget i høringer m.v., ligesom projektet har ført til samarbejde med 

andre organisationer. Endelig har organisationen deltaget i interviews og holdt en del foredrag.   

 

Projektet  Indkøb af tablets – sag nr. 15-911-00031 

Offerrådgivningen i Danmark  

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 200.148 kr. til indkøb af tablets til Offerrådgivningen i Danmark. 

Formålet var at tildele Offerrådgivningens mentorer en tablet hver for at styrke deres fleksibilitet og mobilitet 

og tilgængelighed, når mentorerne besøger ofre, arbejder som bisiddere eller under andre udadrettede 

aktiviteter, hvor mentorer har brug for at orientere sig, kommunikere og indhente viden digitalt.  

Offerrådgivningens brugerundersøgelse har vist, at flertallet af mentorerne efter indkøbet af tablets oplever 

øget digital mobilitet, fleksibilitet og tilgængelighed. ” 

 

Projektet  Røde Kors Hovedstaden – sag nr. 15-911-00033 

Offerrådgivningen - Røde Kors Hovedstaden  

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 393.505 kr. til projektet, der bl.a. skulle bruges på 

efteruddannelse og temadage for frivillige, afholdelse af en strategiweekend for ledelsen samt iværksættelse af 

en PR-indsats.  

26 frivillige har gennemgået efteruddannelsen og der er afholdt to temadage. Derudover har der været afholdt 

en strategiweekend for ledelsen, hvor der bl.a. blev opstillet mål for ledelsen. Herudover har der været 

annonceret i HT-busser dels i januar 2016, dels i marts 2016.  

Endelig er PR-indsatsen i forhold til den enkelte betjent påbegyndt, idet visitkortholdere til betjente er indkøbt 

og distribuering af disse er påbegyndt.   

 

Projektet  Sammen efter Ulykken – sag nr. 15-911-00040 

Foreningen Trafikskadede og pårørende – sammen efter ulykken 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2015 tilsagn om tilskud på 290.100 kr. til et projekt, der skulle hjælpe med at 

udbrede kendskabet til foreningen samt afholde 6 kurser for trafikskadede, der led af kroniske smerter, fordelt 

i København, Odense og Århus. Det overordnede formål med projektet, var at tilbyde et forum, hvor både 
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trafikskadede og deres pårørende kan få inspiration til at tackle hverdagen samt bevare parforholdet efter 

ulykken.  

 

I forbindelse med afholdelsen af kurserne lykkedes det foreningen at indgå i et samarbejde med 

UlykkesPatientForeningen, som hjalp med markedsføring af kurserne og udlån af lokaler. Der blev udbudt to 

kurser i hver by. I kurserne deltog der trafikskadede med kroniske smerter samt pårørende. Deltagerne blev 

undervist i, hvordan de kan forholde sig til smerterne på en mere hensigtsmæssig måde og dermed føle sig 

mindre styret af dem, ligesom de fik lejlighed til at tale med andre i samme situation. Som et led i projektet 

udviklede foreningen også sin hjemmeside, som kan ses på http://trafikskadede.dk. 

 

Projektet  Udvikling af nye tilbud om rådgivning til ofre, pårørende og vidner til forbrydelser – sag nr. 15-911-

00050 

Offerrådgivningen FYN 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 66.000 kr. til projektet Udvikling af nye tilbud om rådgivning til 

ofre, pårørende og vidner til forbrydelser. Rådet gav tilskud til, at Offerrådgivningen på Fyn kunne udvide sine 

hjælpetilbud til målgruppen i et samarbejde med en ekstern konsulent til at styre processerne samt til at 

hjælpe med at fastlægge det nødvendige uddannelsesprogram.  

Projektet udmøntede sig i flere konkrete forslag til nye tilbud, som Offerrådgivning Fyn kan arbejde videre med 

– sammenfattet i en rapport udarbejdet af konsulenten, krise- og beredskabspsykolog Henrik Lyng.  

I de seneste måneder af projektet, konstaterede Offerrådgivning Fyn tillige et øget antal henvendelser fra ofre, 

pårørende og vidner; en stigning på ca. 20 %. 

 

Projektet  Vold i parforhold – sag nr. 15-911-00059 

Joan-Søstrene - Århus 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 20.000 kr. til projektet Vold i Parforhold. Rådet gav  tilskud til et 

kursus med henblik på uddannelse af Joan-Søstrene Århus’ personale i håndtering af klienter, der har været/er 

udsat for vold i parforholdet.  Klienterne er yngre piger, der oplever kærestevold og kvinder, som lever i 

voldelige parforhold. 

 Der blev afholdt et kursus over 3 dage om psykisk selvforsvar, forestået af Chris Poole, og hvor både klienter 

og frivillige rådgivere fra Joan-Søstrene Århus deltog. Deltagerne fik tillige udleveret en bog.  

Kurset blev efterfølgende evalueret, og Joan-Søstrene Århus har udtrykt tilfredshed med kurset og givet udtryk 

for at kunne bruge det i deres hverdag i deres møder med klienterne. 

 

Projektet  Opgradering af INTRA-net – sag nr. 15-911-00061 

Offerrådgivningen i Danmark 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 181.126 kr. til opgradering af Offerrådgivningen i Danmarks 

intranet. Intranettet havde været anvendt af offerrådgivningens medarbejdere i mange år og var af ældre dato. 
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Projektet skulle skabe brugerforbedringer, sådan at offerrådgiverne i deres arbejde for at hjælpe ofre fik et 

mere effektivt arbejdsredskab som de blandt andet kunne bruge til at holde sig opdateret om faglige nyheder 

og til vidensdeling.  

Arbejdet med udviklingen af det nye intranet begyndte i januar 2016 og skete i samarbejde med en 

virksomhed. I forbindelse med lanceringen af det nye intranet blev der afholdt en undervisningsdag for de 

lokale superbrugere. Ved udgangen af 2016 var 10 ud af 12 lokale offerrådgivninger kommet på intranettet, og 

det kunne konstateres, at der var mange forbedringer, der lettede rådgiverens arbejde – bl.a. i forhold til 

arbejdet med vagtplanen og deling af viden og information 

 

 
 
 
Projektet  Rådgivning til Kriseramte børn og deres forældre – sag nr. 15-911-00062   

Offerrådgivningen i Danmark 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 tilskud på 150.000 kr. til en uddannelsesindsats, der skulle styrke de frivillige 

rådgiveres kompetencer i forhold til at rådgive børn og deres forældre, når disse er ofre for kriminalitet eller 

ulykker. Der blev afholdt to kurser i henholdsvis København og Middelfart, hvor der i alt deltog 72 rådgivere fra 

de lokale offerrådgivninger. En repræsentant fra Børns Vilkår underviste på kurserne.  

Der blev anvendt i alt ca. 90.000 kr. på kurserne. De resterende midler er blevet tilbageført til Offerfonden til 

brug for uddeling i 2017.  

 
 
 
 
Projektet  Efter ulykken – sag nr. 15-911-00076 

Offerrådgivningen i Sydøstjylland  

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 165.000 kr. til projektet ”Efter Ulykken”, som satte fokus på ofre, 

vidner og pårørende ved trafikulykker. Formålet med projektet var at øge kendskabet til offerrådgivningen 

samt udvikle offerrådgivningens kompetencer og resurser med henblik på, at flere ofre for trafikulykker fik 

mulighed for at modtage hjælp fra offerrådgivningen.  

 

Som et led i projektet har offerrådgivningen arbejdet på at etablere et samarbejde med politi og skadestuer, og 

bl.a. gøre disse opmærksomme på, at de kan tilkalde offerrådgivningen, når der er sket en ulykke. I forbindelse 

med dette arbejde er der etableret et nært samarbejde mellem offerrådgivningen og Sydøstjylland Politi.  

 

 

Projektet  Kommunikation 2016 – sag nr. 16-911-00114 

Offerrådgivningen i Sydøstjylland 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 33.728 kr. til projektet ”Kommunikation 2016”. Der blev givet 

tilskud til, at Sydøstjyllands Offerrådgivning kunne indkøbe nye telefoner til at erstatte de gamle, dårligt 
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fungerende telefoner, som de hidtil havde anvendt til at skabe kontakt til ofrene. Tilskuddet blev brugt til at 

indkøbe 16 telefoner samt headsets og covers. Telefonerne er herefter blevet udlånt til offerrådgivningens 

frivillige medarbejdere, som har oplevet, at de kan arbejde mere effektivt med de nye telefoner, og at tekniske 

problemer ikke kommer i vejen for, at de yde den bedst mulige rådgivning til dem, der henvender sig til 

offerrådgivningen for at få hjælp 
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Hvordan udvælger rådet tilskudsprojekterne?  

Når ansøgningsfristen er udløbet, holdes et 

rådsmøde, hvor rådet gennemgår alle de 

modtagne ansøgninger.  

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger, der 

skal have tilskud. Rådet yder tilskud til de bedst 

kvalificerede ansøgninger bedømt ud fra 

følgende vurderingskriterier: 

 

Projekter (projekter og aktiviteter, men ikke forskningsprojekter) 

Formålet med projektet 
- I hvilken grad er projektet/aktiviteten i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt at  

   styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre? 

- Har projektet et klart offerperspektiv? 

- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling, både konkret og generelt?  

Den forventede effekt af projektet 
- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

 

Projektets karakter 
- Projektet/aktivitetens fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet/aktiviteten faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet - 

- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud. 

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 
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Forskningsprojekter 

Inden rådet vurderer disse ansøgninger, sendes ansøgningerne til forskningsfaglig vurdering hos 

Innovationsfonden. Vurderingen fra Innovationsfonden indgår i rådets vurdering. Herudover vurderer 

rådet ansøgningerne ud fra følgende generelle vurderingskriterier: 

Formålet med projektet  

- I hvilken grad er projektet i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt at styrke viden om  

   eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre? 

- Har projektet et klart offerperspektiv? 

- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling – både konkret og generelt? 

 

Den forventede effekt af projektet 

- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

- Forskningens forventede bidrag til et forbedret vidensgrundlag på området for ofre for forbrydelser og 

   trafikofre.  

- Forskningens forventede bidrag til at styrke indsatsen overfor ofre for forbrydelser og trafikofre.

 

Projektets karakter  

- Projektets fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet 

- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud. 

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 

 

Derudover lægger rådet vægt på følgende forskningsrelevante kriterier, 
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som tillige vurderes forskningsfagligt af Innovationsfonden: 

Forskningshøjde 

- Projektets originalitet og nyskabelse. 

- Projektets bidrag til internationalisering af dansk forskning. 

- State-of-the art for det konkrete forskningsfelt 

- Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode. 

- Forskerens erfaring og dygtighed. 

- Forskerens troværdighed og formidlingsevner. 

- Forskningsleder/vejleders erfaring med forskningsledelse. 

- Forskningsprojektets etiske aspekter, herunder om forskeren har taget højde for etiske udfordringer i 

forbindelse med projektets gennemførelse

Effekt

- En tilstrækkelig redegørelse for den faktiske udførelse af det teoretiske grundlag (anvendelsesperspektiv).  

- Tidshorisont for den forventede virkning af projektet. 

Relevans

- En projektbeskrivelse eller problemformulering der er tilstrækkelig præcis og afgrænset uden at være for  

  snæver. 

- Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen. 

- Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans. 

- Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige. 

- Afgrænsning overfor tidligere eller anden aktuel forskning, herunder international forskning omkring ofre i  

   andre lande. 

- Forskningstemaets samfundsmæssige betydning. 
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Rådets praksis 

Tilsagn kunne ikke overdrages til en anden tilskudsmodtager  

En tilskudsmodtager ønskede at overdrage 

”bevillingen” til en samarbejdspartner, hvorfra 2 

projektansatte blev aflønnet, således at tilskud 

fra Offerfonden ville blive udbetalt direkte til en 

anden end tilskudsmodtageren.  

 

Rådet for Offerfonden oplyste til dette, at tilskud 

alene kan udbetales til tilskudsmodtager selv  

(den, som har ansøgt og opnået tilsagn) og efter 

anmodning fra denne. Hertil bemærkede Rådet, 

at tilskudsmodtageren efter tilladelse kan 

overlade den praktiske administration af 

tilskuddet til en anden (projektleder) ved 

overførsel til denne, idet samtlige forpligtelser i 

relation til tilsagnet dog fortsat påhviler 

tilskudsmodtager. (Sag nr. 15-910-00019)

 

Intern revision, når tilskudsmodtager er en offentlig institution  

En tilskudsmodtager, som er et universitet, 

havde indsendt et slutregnskab til Rådet.   

Rådet har i 2016 anerkendt, at 

statslige/offentlige institutioner, såsom 

hospitaler og universiteter, der er underlagt 

intern revision (fx Rigsrevisionen), ikke behøver 

yderligere (dobbelt) revision.   

I den konkrete sag udbad Rådet sig dog 

oplysninger om/dokumentation for, at det 

indsendte regnskab var internt revideret, da 

dette ikke fremgik af det indsendte.  

Standardvilkårene er i 2017 justeret i 

overensstemmelse med ovenstående. (Sag nr. 

14-910-00006)  

Efter standardvilkårene, punkt 11.2, skal 

slutregnskabet, ved tilskud på 250.000 kr. eller 

derover, revideres af en statsautoriseret eller 

registreret revisor. Regnskabet skal være fuldt 

revideret efter begrebet om god offentlig 

revisionsskik, som fastlagt i § 3 i lov om 

revisionen af statens regnskaber. Hvis 

tilskudsmodtager er en statsinstitution, der 

revideres af Rigsrevisionen, en kommunal 

institution, der er omfattet af en kommunal 

revisionsordning efter lov om kommunernes 

styrelse, eller en institution under regionerne, 

der er omfattet af en revisionsordning efter lov 

om regioner, kan institutionen i stedet afgive en 

ledelseserklæring, der omfatter en række 

revisionsmæssige forhold, jf. punkt 11.2.2
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Ekstraordinær forhøjelse af tilsagnsbeløbet som følge af plejeorlov 

En tilskudsmodtager havde ansøgt om forhøjelse 

af tilskudsbeløbet grundet merudgifter som 

følge af den projektansvarliges forestående 

plejeorlov. Henset til de helt særlige, konkrete 

omstændigheder i sagen, bevilgede Rådet dette 

indenfor visse, nærmere rammer. (Sag nr. 14-

910-00016)   

Efter standardvilkårene, punkt 10.6.3.2, 

forventes tilskudsmodtager selv at afholde evt. 

merudgifter som følge af orlov, sygdom og 

barsel, hvorfor en ansøgning om forhøjelse af 

tilskud på grund af orlov m.v. kun i helt særlige 

tilfælde kan imødekommes.  

 

 

 

Projektstart kunne ikke udskydes til 2020. Dog kunne der ske udskiftning af de projektansvarlige i et 

forskningsprojekt.  

En tilskudsmodtager søgte i begyndelsen af 2016 

om tilladelse til at udskyde et forskningsprojekt 

således at det først blev påbegyndt i september 

2020. Projektet var oprindeligt planlagt til at 

starte i april 2016.   

Rådet afslog anmodningen under henvisning til, 

at projektet herved mistede sin aktualitet.   

Efterfølgende anmodede tilskudsmodtager om 

at få lov til at gennemføre projektet med to 

andre forskere end oprindeligt planlagt. Rådet 

imødekom denne anmodning idet det fremgik, 

at disse havde tilsvarende kompetencer.  I 

denne forbindelse gav Rådet også tilladelse til, at 

der skete en mindre udskydelse af projektet, 

således at det påbegyndtes 1. oktober 2016. 

(Sag nr. 15-910-00021)   

Efter standardvilkårene, punkt 9, kan rådet kun 

undtagelsesvist godkende væsentlige ændringer 

i projekter, og kun i de tilfælde hvor der er tale 

om væsentlige ændringer, der er nødvendige for 

gennemførelsen af projektet.  
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Forudbetaling af beløb svarende til et års udgifter

En tilskudsmodtager anmodede om at få 

forudbetalt et beløb, der svarede til udgifterne i 

projektets første år.   

Rådet besluttede på et møde, at der i tilfælde 

som dette (3-årigt ph.d.-projekt), hvor der i høj 

grad er tale om få, faste og sikre udgiftsposter 

såsom løn, ph.d.-afgift m.v. kunne ske 

forudbetaling som ønsket.  (Sag nr. 15-910-

00026)  

*Fra 2017 kan der ske forudbetaling af op til 90 % af 

tilskudsbeløbet (tidligere 80 %), jf. Standardvilkår 

for tilskud fra Offerfonden 2017, punkt 4. 

Efter standardvilkårene, punkt 4, og rådets 

retningslinjer, kan der (for tilskudsprojekter fra 

2015 og frem) ske helt eller delvis forudbetaling 

(af op til 90 % af tilskudsbeløbet); dog således at 

der ikke er væsentlig tidsmæssig forskydning 

mellem udgiftsafholdelsen og modtagelse af 

raterne. 

 For alle tilskud gælder dog, at de sidste 10 % af 

tilskudsbeløbet først udbetales, når Rådet for 

Offerfonden har modtaget og godkendt det 

endelige slutregnskab og slutrapport og evt. 

revision af projektet/aktiviteten

Udbetaling af hele tilskudsbeløbet før projektet var afsluttet 

Rådet havde i 2015 afslået at imødekomme en 

anmodning om udbetaling af hele 

tilskudsbeløbet to år før afslutningen af 

projektperioden under henvisning til, at 

tilskudsmodtager allerede havde fået udbetalt 

80 % af tilskuddet ved projektets begyndelse, og 

at projektet skulle vare i to år.  

Samtidig havde Rådet dog besluttet at tage 

anmodningen op på ny efter modtagelse af 

projektets første to statusorienteringer. 

Efter i 2016 at have modtaget to 

statusorienteringer, dvs. godt et år inde i 

projektperioden, udbetalte Rådet så den 

resterende del af tilskuddet. Rådet lagde herved 

vægt på, at tilskudsmodtager havde afholdt 

udgifter svarende til hele tilskudsbeløbet, og at 

der var tale om en engangsudgift, som udgjorde 

”projektets” eneste udgiftspost, og at det via 

statusorienteringerne kunne påses, at det 

indkøbte blev anvendt i overensstemmelse med 

projektets formål og dermed tilsagnets vilkår og 

betingelser. 

Rådet fandt således på dette tidspunkt grundlag 

for at fravige udgangspunktet om, at 20 % af 

tilskudsbeløbet tilbageholdes, indtil projektet er 

endeligt afsluttet. (Sag nr. 15-911-00032) 

Efter standardvilkårene, punkt 15, skal 

tilskudsmodtager indsende en statusorientering 

hvert halve år.  
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Statistik 

 

 

2016 Antal ansøgninger Antal tilsagn om 

tilskud og samlet 

tilskudsbeløb 

Antal tilsagn 

om helt 

tilskud 

Antal tilsagn om 

delvist tilskud 

Antal afslag 

Opslag 
2016/1 

 

Opslag 
2016/2 

49 

 

 

22 

20 

10.268.472 kr. 

 

 12 

23.222.640 kr. 

9 

 

 

6 

11 

 

 

6 

29 

 

 

10 

      

Opslag 
2016/3 

 

 

 

20 

 

 

 

11 

   2.963.087 kr. 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

      

I alt antal 

I alt uddelte 

midler  

91 43 

36.454.199 kr. 

24 19 48 
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Rådet for Offerfondens regnskab for 2016 

 
  

         

         

 
    Midler til uddeling   Kr. 

   

 
    Årets bevilling 39.359.280 

  
 

   
  - Administrationsgebyr -4.100.000     

 
    Restpulje fra 2016 42.539                             

   

 
    Annullerede tilsagn   6.034.950   

   

 
    Årets samlede midler 41.336.769    

   

         

  
  Uddelte midler     

   

  
  Tilsagn - 1. opslag 10.268.472   

   

  
  Tilsagn - 2. opslag 23.222.640   

   

  
  Tilsagn - 3. opslag   2.963.087   

   

  
  

  
  

   

  
  Årets samlede tilsagn 36.454.199   

   

         

  
  

Resterende midler 
(overført til 2017)     

   

  
  I alt 

          
4.882.570   

   

         

  
  Hensat på balancen 63.160.641   

   

  
  Udbetalt af tilsagn 

  
16.366.269   

   

  
  Tilbagebetalt i året 

                             
389.242   

   



 

39 

 

 

   

    

         

         

       

         
Rådet for Offerfondens årshjul 2016 

2016  

Januar: Rådet holdt plenarmøde for medlemmer og suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens regnskab 

2015. 

Ultimo januar: Opslag 2016/1(projekter/aktiviteter) blev offentliggjort. 

Ultimo februar: Opslag 2016/2 (forskningsprojekter) blev offentliggjort.  

Ultimo marts: Ansøgningsfrist for opslag 2016/1(projekter/aktiviteter) udløb.  

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2016/2 (forskningsprojekter) udløb. 

Maj: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2016/1.  

Forskningsansøgningerne på opslag 2015/2 blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos  

Innovationsfonden.   

September: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2016/2. 

Ultimo september: Opslag 2016/3 (projekter og aktiviteter) blev offentliggjort.   

Ultimo september: Ansøgningsfrist udløb for opslag 2016/3.  

November: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2016/3 og uddelte de sidste midler for 2016. 
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Sekretariatets medarbejdere i 2016

Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2016 haft 4-8 medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige 

Indsamlingsnævnet.  

Ved udgangen af 2016 havde sekretariatet følgende medarbejdere: 

Sekretariatsleder Jeanette Wulf-Andersen 

Fuldmægtig Malene Lund Andersen  

Fuldmægtig Marie Louise Buch-Lassen 

Fuldmægtig Troels Nørgaard Fonager 

Fuldmægtig Thomas Vigand Fovig 

Fuldmægtig Ann-Sofie Bach Kvist 

Fuldmægtig Louise Landbo Nordang  

Studentermedhjælper Jakob Dalsgaard 

 

Fratrådte medarbejdere i løbet af 2016: 

Fuldmægtig Sabrina Blom (efter orlov)

Fuldmægtig Julie Elgaard Nielsen 

Fuldmægtig Anne Overgaard  

Studentermedhjælper Flora Chieng 

Studentermedhjælper Mariam Sheikh 
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Kontakt 

Rådet for Offerfonden 

Toldboden 2, 2. sal 

8800 Viborg 

Telefon: 33 92 33 34 (mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14) 

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk 

Hjemmeside: www.offerfonden.dk 

mailto:offerfonden@civilstyrelsen.dk
http://www.offerfonden.dk/
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