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Beretning fra formanden 

Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014, 

og 2014 er således det første år i Rådet for 

Offerfondens historie. 

Rådet blev nedsat i marts 2014. Den første del af 

året har derfor været præget af Offerfondens 

opstart. Der er lagt megen energi og arbejde i at 

få udarbejdet retningslinjer, vilkår for tilskud, 

ansøgningsblanketter og en informativ 

hjemmeside samt at udbrede kendskabet til 

Offerfonden inden ansøgningsrunderne blev 

offentliggjort. 

Rådet for Offerfonden har gennemført to 

ansøgningsrunder i 2014 – den første runde for 

projekter og aktiviteter og den anden runde for 

forskningsprojekter.   

Ved første runde modtog rådet 27 ansøgninger. 

Ved anden runde modtog rådet 17 ansøgninger. 

Der blev i alt søgt for godt 86 mio. kr.  Rådet 

ydede tilskud til 12 af projekterne i første runde 

og uddelte midler for godt 17 mio. kr. I anden 

runde ydede rådet tilskud til 6 forsknings-

projekter og uddelte midler for godt 10 mio. kr. 

Rådet for Offerfonden har således allerede det 

første år uddelt størsteparten af det beløb på 28 

mio. kr., der var mulighed for at uddele i 2014.  

Det er dejligt at se, at der allerede kort tid efter 

Offerfondens ikrafttræden har været så stor 

interesse for at iværksætte de mange projekter 

til gavn for ofre for forbrydelser og trafikofre. 

Det glæder mig også, at der i dette års 

ansøgningsrunder har været mange 

velkvalificerede og forskellige ansøgninger. Det 

lover godt for fremtiden, i forhold til at kunne 

styrke indsatsen for og viden om ofrene.  

Da årets tilskud blev tildelt så sent på året, har 

projekterne kun været i gang i kortere tid og kun 

et enkelt projekt nåede således at blive afsluttet 

i 2014.  

Fremadrettet vil flere projekter blive færdige 

hvert år. Rådet følger med interesse 

projekternes udvikling og ser frem til, at 

resultaterne af de mange gode projekter 

begynder at vise sig.    

 

 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 2014 og skal uddele i 2015, er midler, som er 

afsat på finansloven for henholdsvis 2014 og 

2015.  

Indkomne offerbidrag for året 2014 forventes 

anvendt i 2016.  
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Rådets medlemmer i 2014 

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 (fra 1. september 2014) 

Lektor Helmer Bøving Larsen (suppleant)            

  

 

            Ole Brink  

Fratrådt 

Professor Ask Elklit (indtil 31. august 2014)    

           

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-tre gange 

årligt. Dette sker efter offentlige opslag.           

Når ansøgningsfristen er udløbet behandles 

ansøgningerne på et rådsmøde, som afholdes i 

tilknytning til hver ansøgningsrunde. 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.  

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. 
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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.  

 

 

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. 

Sekretariatet betjener tillige Indsamlingsnævnet. 

Sekretariatets opgaver har i starten af året i høj 

grad knyttet sig til opstarten af Offerfonden.  

Sekretariatet har i den forbindelse blandt andet 

udarbejdet retningslinjer, vejledninger, 

blanketter og vilkårsdokumenter til rådets 

godkendelse. Sekretariatet har desuden 

udarbejdet Rådet for Offerfondens hjemmeside. 

Efterfølgende har sekretariatet beskæftiget sig 

med almindelig sekretariatsbetjening af Rådet 

for Offerfonden, herunder: 

 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. 

 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. 

http://www.civilstyrelsen.dk/


 

9 

 

Hvilke projekter fik tilskud i 2014? 

Projekter/aktiviteter 

Rådet for Offerfonden tog på sit møde den 19. 

august 2014 stilling til ansøgningerne på opslag 

2014/1.  

 

Rådet havde modtaget 27 ansøgninger, hvorved 

der blev søgt om tilskud for godt 46 mio. kr. 

Der blev uddelt midler for i alt godt 17 mio. kr. i 

denne runde til 12 ansøgere.  

Projekternes/aktiviteternes varighed strækker 

sig fra mindre end et år til 3 år.  

 

De 12 tilskudsprojekter: 

 

 

 

 

 

En tryg hverdag (Dansk Antistalking Forening (DASF)) – 2-årigt projekt

 

’En tryg hverdag’ er et samlet initiativ med flere 

tiltag for at skabe en bedre og tryggere hverdag 

for stalkingudsatte. I samarbejde med 

Sydøstjyllands Politi vil der blive iværksat 

følgende aktiviteter:  

 

- Udvikling og implementering af en ’Skytsengel’-

app til smartphones. 

 

- Opkvalificering af politiet, kommunernes 

socialforvaltning og andre professionelle 

gennem workshops, temadage, seminarer o. 

lign.  

 

 

 

- Udvikling af manualer, informations- og 

vejledningsmateriale for stalkingsager ved 

politiet, DASF, kommunernes socialforvaltninger 

og andre relevante fagnetværk.  

 

- Sparrings- og udviklingsmøder med fokus på 

erfarings- og vidensdeling omkring stalking og 

stalkingsager mellem de involverede 

fagpersoner på tværs af samarbejdsrelationer, 

f.eks. politiet, kommunen og krisecentrene.  

 
Tilskud på 1.083.042 kr. 

 

Juridisk offerrådgivning under Den Sociale Retshjælp (Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF)) – 3-

årigt projekt 

 

Projektet skal hjælpe ofre for ID tyveri og 

stalking gennem forskellige tiltag, herunder 

udarbejdelse af informationsmateriale og andre 

værktøjer, som gøres tilgængelig på 

hjemmesiden www.dinretshjaelp.dk. Derudover 

ydes der støtte til uddannelse og undervisning af 

såvel frivillige som praktikanter og fastansatte 

hos DSRF. 

 

Tilskud på 420.000 kr. 
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Ræk Ud 2014 (Foreningen – Hjælp Voldsofre, København) – projektet er afsluttet, jf. under Afsluttet 

projekt 

 

Rådet gav tilskud til at der kunne afholdes et 

netværksmøde hvor et større antal 

organisationer, der arbejder med at hjælpe 

mennesker, der har været udsat for 

forbrydelser, ulykker m.v., kunne mødes.  

 

Formålet var at skabe et fysisk forum, som ville 

muliggøre kendskab til hinandens 

arbejdsområder.  

 

Derudover skulle der også kunne skabes rum for 

en videns- og erfaringsdeling, som ville kunne 

bane vejen for et fremtidigt tættere 

samarbejde/et forum organisationerne imellem. 

 

Tilskud på 70.000 kr. 

 

Se tillige under afsluttet projekt 

 

 

 

Værdigheden igen – opkvalificering til møde med voldsofre (Foreningen – Livsberigende 

Kommunikation) - 1-2-årigt projekt 

 

Der vil blive gennemført 11 gratis to dages 

kurser for fagfolk med offerkontakt, primært 

efter partnervold med fokus på, hvordan de med 

enkle virkemidler kan bidrage til at genoprette 

offerets værdighed. Kurserne er baseret på 

forskning og metode i ikke-voldelig 

kommunikation og ”Response-Based Therapy”. 

Hertil vil fagfolkene lære rutiner, der beskytter 

dem selv mod kontakttræthed, stress og 

udbrændthed, som mange hjælpere er 

eksponeret for at få (sekundær traumatisering). 

Seks af kurserne gennemføres i politikredse 

rettet mod hovedsageligt politifolk. Resten 

gennemføres regionalt og vil være rettet mod 

personale på kvindecentre og 

skadesstuer/psykiatrisk modtagelser. 

 

Tilskud på 619.866 kr. 

 

 

 

Synlighedsdagen 2015 – events i det offentlige rum og kampagne på nettet (SPOR – 

Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb) – et- årigt projekt 

 

Der vil blive formidlet viden om senfølger til ofre 

for seksuelle overgreb ved afholdelse af 

’Synlighedsdagen’ i syv danske byer i september 

2015 med events i byrummene, samt ved en 

online kampagne.  

Formålet er henholdsvis at få offentlighedens 

opmærksomhed på et ellers tabubelagt emne og 

give viden om sammenhæng mellem traume og 

symptomer. Målgruppen er både de ramte selv 

og fagpersoner, der igennem deres arbejde er i 

kontakt med voksne med senfølger samt deres 

pårørende. 

 
Tilskud på 520.000 kr.  
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OfferForum.dk (OfferForum.dk S/I) – 2-årigt projekt 
 
Der vil blive foretaget et kvalitetsløft af 

hjemmesiden www.offerforum.dk med henblik 

på at sikre maksimal brugervenlighed og 

optimere kendskabet til hjemmesiden gennem 

samarbejde med andre organisationer, politiet, 

psykologer m.v., medier samt 

informationsmateriale. Offerforum.dk er en 

hjemmeside, hvor man som offer, pårørende 

eller vidne kan møde andre, der har oplevet 

lignende. Man kan læse blogs eller beretninger 

fra andre og selv skrive indlæg om sin oplevelse. 

Siden er oprettet efter personligt behov fra den 

ene stifter, som har været udsat for røveri og i 

den konkrete situation manglede at tale med 

ligesindede omkring deres reaktioner m.v. 

 
Tilskud på 99.185 kr.  
 

 
Landsdækkende mentorordning (Offerrådgivningen i Danmark (OID)) – 3-årigt projekt 
 

OID vil oprette et landsdækkende mentorkorps. 

Formålet med en mentorordning er ved tidlig 

kontakt og støtte til ofre, evt. allerede under 

hospitalsindlæggelse, at hjælpe dem tilbage til 

en normal hverdag. Mentoren vil f.eks. sammen 

med ofret sørge for kontakt til  

 

myndigheder, arbejdsplads, A-kasse, 

forsikringsselskab, behandlingstilbud m.v. Der 

skal være tre mentorer i hver 

offerrådgivningskreds (politikreds) svarende til i 

alt 36 mentorer på landsplan. Disse skal 

gennemgå et målrettet uddannelsesforløb.

 

Tilskud på 3.799.671 kr. 
 

 
Udvikling og opkvalificering af uddannelsesforløb for rådgivere i OID (Offerrådgivningen i 

Danmark (OID)) – 3-årigt projekt 

 

Der er tale om et uddannelsesprojekt for 

rådgivere i Offerrådgivningen i Danmark, sådan 

at alle rådgiverne får tilbudt en stærkere og 

mere kvalificeret uddannelse.  

 

 

 

Tilskud på 6.000.000 kr. 

 

Uddannelsesprojektet vil bl.a. indeholde 

følgende områder: 

  

- Uddannelsesforløb for nye rådgivere  

- Efteruddannelse af erfarne rådgivere  

- Lederuddannelse  

- Specialuddannelse  

 

 

Markedsføring af offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland (Offerrådgivningen i Midt- og 

Vestjylland) – 1-2-årigt projekt 

 

Der ydes tilskud til afholdelse af ”Open by night-

arrangementer” i hele Midt-og Vestjyllands 

Politikreds (11 kommuner; minimum to gange 

pr. kommune). Formålet er at øge kendskabet til 

offerrådgivningen i politikredsen og forsøge at 

hverve flere frivillige til offerrådgivningen. 

 

Tilskud på 57.080 kr.  
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Offerrådgivningscenter (Offerrådgivningen i Østjylland) – 2-årigt projekt 

 

Offerrådgivningen Østjyllands aktiviteter 

udvides, således at rådgivningen bedre kan 

håndtere både telefoniske og fysiske 

henvendelser. 

Herudover etableres der forsøgsvist et 

koordineret rådgivningscenter for ofre i Aarhus.  

 
Tilskud på 1.270.000 kr.  

 

 

Når ulykken er sket (PTU – Livet efter ulykken) – 1 års tilskud - 3-årigt projekt 

 

Der er givet tilskud til det første år af et 

forsøgsprojekt med en koordineret 

vejledningsindsats overfor trafikskadede. 

Vejledningen skal hjælpe trafikskadede med at 

navigere inden for de forskellige eksisterende 

rådgivnings- og støttetilbud. Samtidig skal der 

som supplement etableres en telefonlinje 

bemandet med frivillige tidligere 

trafikulykkesskadede.  

 

Derudover vil der konkret blive udfærdiget 

materiale i form af  

 

- Go-cards til skadestuer, traumecentre m.v.  

- Plakat til skadestuer, læger, biblioteker og 

borgerservice.  

- Hjemmeside til ulykkesskadede.  

 

Tilskud på 3.150.000 kr.  

 

 

Børn som ofre for it-relaterede seksuelle overgreb (Red Barnet) – 10 mdr.´ projekt 

 

Projektet skal sætte fokus på børn, der er ofre 

for it-relaterede seksuelle overgreb og 

påvirkningerne heraf. It-relaterede seksuelle 

overgreb er børnepornografi, seksuelt 

krænkende kommunikation og blotning mellem 

barn og voksen samt billeder, som børn og unge 

selv har lagt ud og er blevet misbrugt af andre.  

 

Projektets aktiviteter består af:  

 

- Temadage for specialister tilknyttet fem 

landsdækkende børnehuse og tre behandlings- 

og rådgivningscentre for voksne med senfølger 

af seksuelle overgreb i barndommen.  

- Seminarer for øvrige fagfolk, som kan komme i 

kontakt med målgruppen (SSP, sagsbehandlere, 

børneafdelinger, politi, Børnetelefonen m.fl.)  

- Udgivelse af en fagbog med specialviden om 

emnet og opsamlede erfaringer fra de afholdte 

arrangementer.  

 

 

Tilskud på 457.539 kr. 
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Forskningsprojekter 
 
Rådet for Offerfonden tog på rådsmøde den 4. 
november 2014 stilling til ansøgningerne på 
opslag 2014/2.  
 
Rådet havde modtaget 17 ansøgninger, hvorved 
der blev søgt om tilskud for godt 40 mio. kr.  

Rådet for Offerfonden gav tilsagn om tilskud til 
seks projekter. Der blev uddelt midler for godt 
10 mio. kr. 
 

Projekternes varighed strækker sig fra 6. 

måneder til 3 år.  

 

Følgende seks projekter fik tilskud: 

 

En ny start – Behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen (Syddansk 

Universitet, Institut for Psykologi) – 1-2-årigt projekt 

 
Projektet vil videreudvikle behandlingen på de 

regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM), 

hvor der ydes behandling til voksne, der har 

været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. 

Center for Psykotraumatologi er p.t. i færd med 

at evaluere CSM’s landsdækkende behandlings- 

og rådgivningsindsats gennem indsamling af 

data om de psykosociale problemer og 

symptomer hos centrenes klienter. Dette 

evalueringsprojekt er støttet af Socialstyrelsen. 

Der er dog ikke afsat midler til en grundig 

bearbejdning og implementering af det 

fremkommende materiale. 

Offerfonden har således valgt at give tilskud til 

at skabe et nyt projekt, som ud fra det 

indsamlede data, vil identificere 

problemprofilerne og på den baggrund udvikle 

et antal individualiserede behandlingspakker, 

som bedre møder behovene hos den 

sammensatte gruppe af incestofre, som er i 

kontakt med CSM centrene. Dette vil give et 

behandlingsløft for denne offergruppe og 

understøtte udviklingen af CSM centrenes 

faglighed og effektivitet. 

 

Tilskud på 1.299.000 kr. 

 

 

Når far slår mor – en prospektiv undersøgelse af børn på krisecenter (Syddansk Universitet, 

Institut for Psykologi) – 3-årigt projekt 

 

Projektet er en prospektiv undersøgelse af børn 

på krisecenter i Odense. Projektet vil blive 

gennemført som et Ph.d. projekt. En række børn 

og deres mødre vil blive undersøgt under deres 

ophold på krisecenteret. Der vil blive foretaget 

en undersøgelse af børnenes 

tilknytningsmønstre, psykologiske 

vanskeligheder, sociale færdigheder, og i hvilken 

grad de har posttraumatisk stressforstyrrelse. 

Denne viden vil blive sammenholdt med 

demografiske oplysninger fra deres mødre fra 

KCO’s årsstatistik for at undersøge 

sammenhængen mellem børnenes 

vanskeligheder og mødrenes livssituation. Et 

halvt år efter børnenes ophold på krisecenteret, 

vil der igen blive foretaget en ny undersøgelse af 

børnene. Det vil her blive undersøgt, om 

børnene stadig oplever vold, børnenes 

tilknytningsmønstre, sociale færdigheder og 

eventuelle posttraumatiske stressreaktioner for 

at se, hvordan børnene klarer sig efter opholdet, 

og hvad de har brug for af videre støtte. 

 

Tilskud på 2.352.240 kr. 



 

14 

 

Når livet slår fra sig – en eksplorativ undersøgelse af børn på krisecenter (Syddansk 

Universitet, Institut for Psykologi) – 6. mdr.´s projekt 

Projektet er en eksplorativ undersøgelse af børn 

på Krisecenter Odense. Tilskudsmodtager har 

indhentet journalmateriale fra terapitimer med 

215 voldsramte børn, der har boet på 

Krisecenter Odense, der er et af landets største 

krisecentre. Der vil blive lavet en dybere 

indholdsanalyse af materialet for at identificere 

eventuelle sammenhænge mellem de forskellige 

typer af vanskeligheder hos børnene og evt. 

identificere grupper af børn med et specifikt 

mønster af problemer. Tilskudsmodtager vil 

ligeledes undersøge, om der er sammenhæng 

mellem barnets og moderens funktionsniveau, 

barnets relation til faderen, voldens karakter og 

andre forhold. Undersøgelserne skal munde ud i 

en rapport, der skal være med til at udbrede 

viden om børn, der er ofre for vold, og hermed 

forbedre behandlingen af børnene. 

 

Tilskud på 399.816 kr. 

 

 

Optimeret rehabilitering efter traumatisk hjerneskade (Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik, 

Neurocentret) – 3-årigt projekt 

Projektet har til formål at afklare muligheden for 

at forbedre rehabilitering/genoptræning efter 

alvorlig traumatisk hjerneskade, f.eks. efter 

trafikulykker, ved hjælp af langvarig 

monitorering af trykket i hjernen via en 

indopereret lille, trådløs trykmåler i hjernen, en 

såkaldt ICP-måler (InterCranial Pressure). Den 

trådløse ICP-måler er ny teknologi. I projektet 

undersøges muligheden for tidligt at identificere 

og behandle abnormt tryk i hjernen som årsag til 

stagnerende genoptræning, eller at udelukke 

denne mulighed som årsag og derved forhindre 

potentielt unødvendige kirurgiske indgreb. 

Herudover undersøges andre aspekter af alvorlig 

traumatisk hjerneskade, som f.eks. inddragelse 

af pårørende i beslutningsprocesser og 

langsigtet outcome for patienterne.  

 

Tilskud på 2.383.720 kr.  
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Overgreb mod børn i region Nord- og Midtjylland (Aarhus Universitet, Institut for Retsvidenskab) 

– 3-årigt projekt 

 

Projektet ønsker at afdække omfanget, 

karakteren og den tidsmæssige udvikling af 

overgreb mod børn i Region Nord- og 

Midtjylland, samt de eventuelle deraf afledte 

fysiske, psykiske og sociale konsekvenser heraf. 

Desuden forventer undersøgelsen at give et 

dybere indblik i sagsgangen hos politi og 

retsvæsen. Fokus vil her være på den samlede 

sagsbehandlingstid generelt, med analyse af 

årsagssammenhænge. Der vil blive fokuseret på 

barnets deltagelse ved den retsmedicinske 

undersøgelse samt vidneudsagnet i retten. 

Derudover vil projektet søge at belyse 

sagsgangen hos politi og retsvæsen og afdække 

evt. uhensigtsmæssige forhold, der kan opleves 

som et yderligere overgreb for barnet, med 

dertil større konsekvenser for barn og samfund i 

efterforløbet. Endelig vil positive faktorer blive 

forsøgt afdækket, som ved fremhævning kan få 

barnet styrket gennem forløbet med et positivt 

syn på fremtiden. 

 

Tilskud på 1.750.000 kr. 

 

 

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi og træning for kronisk whiplash (Syddansk 

Universitet, Institut for Psykologi) – 2-årigt projekt 

Dette projekt omhandler forskning i 

behandlingen af kronisk whiplashskade, som 

opstår efter trafikulykker.  

 

For første gang vil der blive udført et storskala-

studie af effekten af en kombineret 

traumefokuseret behandling efterfulgt af et 

målrettet fysioterapeutisk træningsprogram.  

 

Afprøvningsmetoden består af et randomiseret 

kontrolleret studie af ti ugers kognitiv 

adfærdsterapi sammenlignet med ti ugers 

støttende samtaler. Begge behandlinger 

kombineres efterfølgende med et seks ugers 

fysioterapeutisk træningsprogram. Der vil blive 

foretaget opfølgning efter seks og 12 måneder. 

De, som foretager effektmålinger, vil være 

blændet  for, hvilken behandlingsgruppe 

patienterne er tildelt.  

 

Projektet vil foregå som et multicenter studie, 

hvor samarbejdspartnerne udgør adjunkt fra 

Syddansk Universitet, professorer fra University 

of Queensland, Australien, og 

rehabiliteringsdirektøren fra PTU – Livet efter 

ulykken. Hvis behandlingen viser sig virksom, vil 

den med få ressourcer kunne udbredes til 

landets smertecentre og klinikker.  

 

Tilskud på 2.197.584 kr. 
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Afsluttede projekter 

 

Ræk Ud 2014 (Foreningen – Hjælp Voldsofre, 

København) 

 

Netværksmødet blev afholdt den 26. november 

2014 i Kulturhuset på Islands Brygge, København 

S. Der deltog ca. 45 personer. Deltagerne fik bl.a. 

opgaver med henblik på at muliggøre 

kendskabet til hinandens arbejdsområder, 

nærmere at visualisere (bl.a. ved hjælp af en 

”tidslinje”, der startede med skadens opståen) 

mængden af tilbud og tiltag, der arbejder på at 

hjælpe mennesker, der på forskellig vis er endt 

som ofre. Organisationerne fik viden om 

hinanden, som de ikke tidligere havde og 

kendskab til organisationer, som de ikke vidste 

eksisterede. På mødet blev der skabt kontakter, 

ligesom der var mange gode ideer til fremtidigt 

samarbejde og networking.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto: Ræk Ud 2014 
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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 trafikofre samt ofre for forbrydelser? 

 

- 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 gennemførlig? 

 

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 

Danmarks Innovationsfond (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 trafikofre samt ofre for forbrydelser? 

- 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? 
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Derudover lægger rådet vægt på følgende  

forskningsrelevante kriterier, som tillige  

vurderes af Innovationsfonden: 

 

Forskningshøjde 

- Projektets originalitet og nyskabelse. 

- Projektets bidrag til internationalisering af 

dansk forskning. 

- 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 betydning for den 

samfundsmæssige tilstand på området. 
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Rådets praksis 

Udgifter skal være specificerede 

En forening søgte om tilskud på knapt 90.000 kr. 

til afholdelse af et seminar og anmodede i den 

forbindelse om godt 10.000 kr. ekstra til 

eventuelt uforudsete udgifter.  Rådet 

bemærkede i den forbindelse, at der ikke gives 

tilskud til eventuelt uforudsete udgifter.   

Reduktion af budgetposter 

En forening søgte om tilskud til afholdelse af et 

seminar af fire timers varighed og anmodede i 

den forbindelse om knap 745 kr./person til 

forplejning og lokaleleje. Rådet vurderede, at 

det ville være muligt at afholde denne 

udgiftspost for et mindre beløb og reducerede 

tilskuddet svarende til 560 kr./person.  

Ej tilskud til psykologbehandling og lignende 

terapi 

En ansøger søgte om støtte til gratis 

psykologbehandling til ofre, pårørende og 

vidner. Rådet gav afslag under henvisning til, at 

det er udtrykkeligt fastlagt, at der ikke kan gives 

støtte til individuel psykologhjælp til de enkelte 

ofre.  

En ansøger søgte om tilskud til afholdelse af et 

mindfulnessbaseret gruppetilbud som 

supplement til sideløbende individuel terapi 

eller gruppebehandling. Rådet gav afslag under 

henvisning til, at der er tale om terapi, som ikke 

er omfattet af lovens anvendelsesområde.  

Ej tilskud til individuel juridisk rådgivning 

I forbindelse med en ansøgning, der blandt 

andet indeholdt mulighed for individuel juridisk 

rådgivning, drøftede rådet muligheden for at yde 

tilskud hertil og konkluderede, at individuel 

juridisk rådgivning til de enkelte ofre er at 

sidestille med individuel hjælp til de enkelte ofre 

og derfor følgelig ikke kunne støttes.  

Ej tilskud til kurser rettet mod de enkelte ofre 

Rådet har ikke mulighed for at give tilskud til de 

enkelte ofre. 

Løbende projekter 

Det indgår i rådets vurdering, om projektet vil 

kunne køre videre også efter tilskudsperioden er 

ophørt.
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Temaer i ansøgningerne 

Rådet for Offerfonden kan yde støtte til 

projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke 

viden om eller indsatsen til støtte for ofre for 

forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. 

Ud af de i alt 44 ansøgninger Rådet for 

Offerfonden har modtaget i 2014 var 41 af 

ansøgninger til projekter til støtte for ofre for 

forbrydelser eller primært til støtte for ofre for 

forbrydelser, mens tre ansøgninger var til støtte 

for trafikofre.  

Af de 18 projekter, som rådet har meddelt 

tilskud eller delvist tilskud til, er 15 af 

projekterne rettet imod ofre for forbrydelser 

eller primært imod ofre for forbrydelser, mens 

tre af projekterne er rettet imod trafikofre. 

For så vidt angår ansøgninger til projekter til at 

støtte indsatsen eller viden om ofre for 

forbrydelser har der både været ansøgninger til 

projekter for kriminalitetsofre generelt, og 

projekter, der specifikt vedrører visse type ofre, 

herunder vold, seksuelle overgreb og stalking. 15 

af ansøgningerne havde relation til seksuelle 

overgreb. 

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. 
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Statistik 

2014 Antal 

ansøgninger 

Antal tilsagn 

om tilskud 

og  

samlet 

tilskudsbeløb 

Antal 

tilsagn om 

helt 

tilskud 

Antal tilsagn 

om delvist 

tilskud 

Antal afslag 

Opslag 

2014/1 

 

Opslag 

2014/2 

27 

 

 

17 

12 

17.546.383 kr. 

 

6 

10.382.960 kr. 

7 

 

 

3 

5 

 

 

3 

15 

 

 

11 

       

Ydr. Opslag - - - - - 

      

I alt antal 

I alt uddelte 

midler  

44 18 

27.929.343 kr. 

10 8 26 
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Opslag 2014/1 – Tilskudsprojekternes kategorier - antal 

Offerrådgivning

Uddannelse

Seminarer

Info.materiale

Forsøgsprojekt

 

 

Opslag 2014/1 – Geografiske områder for tilskudsprojekterne 

Landsdækkende

Midtjylland +
øvrige

Østjylland

Midt- og
Vestjylland

 

   

Opslag 2014/2 – Tilskudsprojekternes placering (forskning) 

 

Syddansk

Universitet,

Institut for

Pskologi

Rigshospitalet,

Neurocenteret

Aarhus

Universitet,

Institut for

Retsvidenskab
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Rådet for Offerfondens regnskab for 2014 

 

     
 

                                            Kr. 
 

 
      

   Årets bevilling 28.000.000   
         
   

 
    

   
 

    
   Årets tilsagn – 1. opslag 17.546.383   
 

  
 
Årets tilsagn – 2. opslag 10.382.960   

         
         
   Årets totale tilsagn 27.929.343   
         
 

  
 
Resterende pulje       70.657   

         
 

 

  
   Kr.  

         
   Hensat på balancen 27.891.613   
 

  
  
     

   Faktisk udbetalt i finansåret        37.730   
 

  
 
      

   Faktisk udbetalt af årets tilsagn        37.730   
 

  
 
      

   Faktisk tilbagebetalt i finansåret               0   
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Rådet for Offerfondens årshjul 

2014 

Marts: Rådets medlemmer og suppleanter blev udnævnt af Justitsministeriet. 

April: Rådets første plenarmøde blev afholdt. Derudover blev de to første opslag offentliggjort.  

Juni: Ansøgningsfristerne udløb. Forskningsansøgningerne blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos 

Danmarks Innovationsfond.  

August: Rådet holdt møde om ansøgningerne på Opslag 2014/1. 

November: Rådet holdt møde om ansøgningerne på Opslag 2014/2.  

  

2015 

Januar: Rådet holder plenarmøde for medlemmer og suppleanter.  Regnskab godkendes. 

Primo februar: Opslag 2015/1(projekter/aktiviteter) offentliggøres. 

Primo marts: Opslag 2015/2 (forskningsprojekter) offentliggøres.  

Ultimo marts: Ansøgningsfrist for opslag 2015/1(projekter/aktiviteter) udløber.  

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2015/2 (forskningsprojekter) udløber. 

Maj: Rådet holder møde om ansøgningerne på opslag 2015/1. Forskningsansøgningerne på opslag 2015/2 

sendes til forskningsfaglig vurdering hos Danmarks Innovationsfond.   

Juni: Offentliggørelse af opslag 2015/3 og opslag 2015/4. 

August: Ansøgningsfrist for opslagene 2015/3 (projekter og aktiviteter) og 2015/4 (forskningsprojekter). 

Forskningsansøgningerne sendes til forskningsfaglig  vurdering hos Danmarks Innovationsfond. 

September: Rådet holder møde om ansøgningerne på opslag 2015/2. 

November: Rådet holder møde om ansøgningerne på opslag 2015/3 og opslag 2015/4.
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Sekretariatets medarbejdere i 2014 

Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2014 

haft 5 medarbejdere.  

Sekretariatet betjener tillige Indsamlingsnævnet.  

Ved udgangen af 2014 havde sekretariatet 

følgende medarbejdere: 

 

Sekretariatsleder Jeanette Wulf-Andersen 

 

Fuldmægtig Rikke Skaaning Alapetite 

Fuldmægtig Signe Berg  

Fuldmægtig Anne Kirstine Jacobsen 

Fuldmægtig Anne Jarulf 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Rådet for Offerfonden 

Adelgade 13 

DK-1304 København K 

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

Telefax: 39 20 45 05 

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk 

Hjemmeside: www.offerfonden.dk 

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

 

 

Lov om Offerfonden1 

Kapitel 1  

Offerfondens formål og administration 

§ 1. Der oprettes en offerfond, som har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, 
der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og 
trafikofre eller grupper heraf. 

Stk. 2. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til 
1) offerrådgivninger, 
2) forskning, 
3) uddannelsesindsatser, 
4) seminarer, 
5) informationsmateriale, 
6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og 
7) lignende projekter og aktiviteter. 

§ 2. Fondens midler administreres af et råd, der oprettes af Justitsministeriet. 
Stk. 2. Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes 

efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i 
Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode 
på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, 
foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden. 

Stk. 3. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 2 finder tilsvarende 
anvendelse på beskikkelse af suppleanter. 

Stk. 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. 
Stk. 5. Rådet aflægger årligt en beretning til justitsministeren om fondens virksomhed det 

foregående år. Beretningen offentliggøres. 
Stk. 6. Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og regler om indgivelse af 

ansøgning. 

Kapitel 2  

Tilskud 

§ 3. Til de i § 1 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke 
anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår. 

Kapitel 3  

Betaling, opkrævning og inddrivelse af offerbidrag 

                                                 
1
  Lov nr. 603 af 12. juni 2014 med senere ændringer.  

BBIILLAAGG  11  



 

28 

§ 4. Til det offentlige betales et bidrag på 500 kr. af den, der 
1) vedtager bødeforelæg eller idømmes straf eller foranstaltninger efter straffelovens § 
70 eller § 74 a for overtrædelse af straffeloven, 
2) idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller foranstaltninger efter 
straffelovens § 74 a for overtrædelser af andre love end straffeloven, 
3) vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. 
færdselslovens § 125 og § 126, 
4) vedtager eller idømmes kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, eller 
5) ved vedtagelse eller dom er fundet skyldig i forhold omfattet af færdselslovens § 125, 
stk. 2, nr. 1-5. 

§ 5. Bidrag omfattet af § 4 betales til politiet. 
Stk. 2. For bidrag omfattet af § 4 finder reglerne i § 90, stk. 2 og 3, § 91, stk. 2 og 3, § 92 og 

§ 111, stk. 2 og 3 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. tilsvarende anvendelse. 
Stk. 3. Politiets afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til en højere administrativ 

myndighed. 

Kapitel 4  

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. 
Stk. 2. § 4 finder ikke anvendelse for forhold, der er begået før lovens ikrafttræden. 

Kapitel 5  

Ændring af anden lovgivning 

§ 7. I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som 
ændret ved § 2 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, § 21 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og § 2 i lov 
nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring: 

1. I bilag 1, nr. 15, indsættes efter »administrative bøder,«: »offerbidrag,«. 

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 
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Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Offerfonden, indgivelse af 

ansøgning om tilskud og behandling af sager om tilskud2 

 
 
I medfør af § 2, stk. 6, i lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden fastsættes: 

Kapitel 1  

Offerfondens formål 

§ 1. Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan 
styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper 
heraf. 

Stk. 2. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til 
1) offerrådgivninger, 
2) forskning, 
3) uddannelsesindsatser, 
4) seminarer, 
5) informationsmateriale, 
6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og 
7) lignende projekter og aktiviteter. 

Kapitel 2  

Rådet for Offerfonden og sekretariatet 

§ 2. Rådet for Offerfonden administrerer fondens midler. Rådet træffer efter ansøgning 
afgørelse om tilskud til projekter og aktiviteter nævnt i § 1 og fører tilsyn med 
tilskudsmodtageres anvendelse af tilskud. 

§ 3. Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes 
efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i 
Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode 
på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, 
foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden. 

Stk. 2. Der beskikkes en suppleant for hvert af Rådets medlemmer. Stk. 1 finder 
tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter. 

§ 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet. 

Kapitel 3  

Rådets møder, afstemningsregler mv. 
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§ 5. Rådets formand og sekretariatslederen tilrettelægger Rådets arbejde og fastlægger 
Rådets mødedage samt generelle retningslinjer. 

§ 6. Rådet afholder mindst 2 møder om året. Rådets formand kan i øvrigt indkalde til 
rådsmøde, når der skønnes behov for det. Hvis et af Rådets øvrige medlemmer anmoder om 
det, skal formanden indkalde til rådsmøde. 

Stk. 2. Hvis et medlem af Rådet er forhindret i at deltage i et rådsmøde, deltager den 
pågældendes suppleant. 

Stk. 3. Hvis både formanden og dennes suppleant er forhindret i at deltage i et rådsmøde, 
udpeger formanden en fungerende formand blandt Rådets øvrige medlemmer. 

Stk. 4. Rådets møder er ikke offentlige. 

§ 7. Rådets beslutninger træffes ved mundtlig votering på et møde, jf. dog stk. 5. 
Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2 af dets medlemmer er til stede. 
Stk. 3. Rådets beslutninger træffes efter stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 
Stk. 4. Rådets møder ledes af formanden. Formanden træffer afgørelse i spørgsmål 

vedrørende mødernes ledelse. 
Stk. 5. Rådets formand kan, hvis omstændighederne taler for det, bestemme, at 

beslutninger træffes ved skriftligt votering. 

 

Kapitel 4  

Indgivelse af ansøgning om tilskud 

§ 8. Rådet afholder mindst 2 ansøgningsrunder om året. 
Stk. 2. Forud for hver ansøgningsrunde indkalder Rådet i offentligt tilgængelige opslag 

ansøgninger om tilskud. 
Stk. 3. Rådet fastsætter for hver ansøgningsrunde en frist for indgivelse af ansøgning. 

§ 9. Ansøgning om tilskud skal ske ved udfyldelse og indlevering til sekretariatet af et 
ansøgningsskema udarbejdet af Rådet. Rådet kan stille yderligere krav til ansøgningen. 

§ 10. Rådet kan udarbejde kriterier for vurdering af ansøgninger, herunder beløbsgrænser 
og særlige fokusområder for ansøgningsrunder. 

§ 11. Oplysninger om ansøgningsfristen efter § 8, stk. 3, ansøgningsskema og eventuelle 
yderligere krav til ansøgningen efter § 9 samt eventuelle kriterier for vurdering af 
ansøgninger efter § 10 skal fremgå af opslagene nævnt i § 8, stk. 2, og offentliggøres på 
Offerfondens hjemmeside. 

Kapitel 5  

Forberedelse af Rådets afgørelser i sager om tilskud 

§ 12. Sekretariatet forbereder under sekretariatslederens ledelse og i samarbejde med 
Rådets formand sager om tilskud til afgørelse i Rådet. 
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§ 13. Rådet udarbejder retningslinjer for sekretariatets forberedelse af sager om tilskud, 
herunder for sekretariatets indhentelse af forskningsfaglige vurderinger af ansøgninger om 
tilskud til forskning. 

Stk. 2. Retningslinjerne efter stk. 1 offentliggøres på Offerfondens hjemmeside. 

Kapitel 6  

Rådets afgørelser i sager om tilskud 

§ 14. Rådet træffer afgørelse i sager om tilskud, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet eller formanden til at afvise ansøgninger om 

tilskud, der ikke opfylder formkrav efter §§ 8-10, og til at meddele afslag på ansøgninger om 
tilskud, der åbenbart ikke kan imødekommes. 

§ 15. Det skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, når Rådet behandler sager om 
tilskud, om der foreligger inhabilitet, jf. forvaltningslovens kapitel 2. 

§ 16. Rådets afgørelser i sager om tilskud er skriftlige og underskrives af formanden eller 
den, som formanden bemyndiger hertil. 

§ 17. Rådet beslutter, om afgørelser om ydelse af tilskud skal betinges af vilkår, herunder 
vilkår om, at tilskudsmodtageren skal 

1) oplyse Rådet om ændringer vedrørende projektet eller aktiviteten, der kan have 
betydning for tilskuddet, 
2) oplyse Rådet om projektets eller aktivitetens forløb, 
3) offentliggøre projektets eller aktivitetens resultater, og 
4) udarbejde og indsende regnskab og eventuelt foretage revision efter Rådets 
retningslinjer. 

§ 18. Rådet beslutter i afgørelser om ydelse af tilskud, om tilskuddet skal udbetales i rater, 
og om tilskudsmodtageren i givet fald skal opfylde bestemte betingelser for at få udbetalt de 
enkelte rater. 

Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet til at påse, at betingelser efter stk. 1 for 
udbetaling af de enkelte rater opfyldes af tilskudsmodtageren. 

§ 19. Det skal fremgå af Rådets afgørelser om ydelse af tilskud, at afgørelsen efter en 
konkret vurdering kan tilbagekaldes, hvis tilskudsmodtageren ikke anvender tilskuddet i 
overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, eller ikke overholder vilkårene for 
afgørelsen. Det skal endvidere fremgå af afgørelserne, at udbetalte tilskud i givet fald efter 
en konkret vurdering kan kræves tilbagebetalt. 

§ 20. Sekretariatet forestår udbetaling af tilskud. 

Kapitel 7  

Tilsyn med tilskudsmodtageres anvendelse af tilskud 

§ 21. Rådet fører tilsyn med, at tilskudsmodtagere anvender tilskuddet i 
overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, og at vilkårene for afgørelsen om ydelse 
af tilskud overholdes. 

§ 22. Tilsynet efter § 21 varetages af sekretariatet, jf. dog stk. 2. 
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Stk. 2. Rådet træffer afgørelse i sager om tilsyn. Kapitel 5 og 6 finder tilsvarende 
anvendelse. 

 

Kapitel 8  

Internt regnskab og årsberetning 

§ 23. Rådet godkender senest den 1. februar Offerfondens interne regnskab for det 
foregående år. 

Stk. 2. Det interne regnskab forberedes af sekretariatet. 
Stk. 3. Rådets beslutning efter stk. 1 kan træffes ved skriftligt votering. 

§ 24. Rådet afgiver hvert år senest den 1. juli en beretning til justitsministeren om 
Offerfondens virksomhed det foregående år. Beretningen skal indeholde fondens interne 
regnskab for det pågældende år. 

Stk. 2. Årsberetningen forberedes af sekretariatet. 
Stk. 3. Årsberetningen offentliggøres på Offerfondens hjemmeside. 

Kapitel 9  

Ikrafttræden mv. 

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014. 

§ 26. Det interne regnskab, jf. § 23, skal første gang godkendes senest den 1. februar 
2015. Årsberetningen, jf. § 24, skal første gang afgives senest den 1. juli 2015. 
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