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Orientering af Folketingets Retsudvalg om opkrævning af bidrag til Of-

ferfonden  

Justitsministeriet er blevet opmærksom på, at Rigspolitiet i en periode uret-

mæssigt har opkrævet bidrag til Offerfonden i sager om klip i kørekortet for 

kørsel i THC-påvirket (hash-påvirket) tilstand og om betinget og ubetinget 

frakendelse af førerretten for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. 

Justitsministeriet har bedt Rigspolitiet om at undersøge, i hvor mange sager 

der uretmæssigt er blevet opkrævet bidrag til Offerfonden. Når disse under-

søgelser er tilendebragt, vil Justitsministeriet fremsende en redegørelse til 

Folketingets Retsudvalg om sagen, herunder om spørgsmålet om tilbagebe-

taling af opkrævede bidrag. Redegørelsen forventes at foreligge i begyndel-

sen af 2019.

Om baggrunden for den uretmæssige opkrævning kan oplyses følgende:

I offerfondslovens § 4 opregnes de lovovertrædelser, for hvilke der skal be-

tales et bidrag til Offerfonden. 

Ved to ændringer af færdselsloven i 2017 (lov nr. 695 af 8. juni 2017 og lov 

nr. 697 af 8. juni 2017) blev reglerne om klip i kørekortet for kørsel i THC-

påvirket tilstand og om frakendelse af førerretten for overtrædelse af køre- 

og hviletidsreglerne udskilt til særskilte bestemmelser i færdselslovens § 

125, stk. 2, nr. 6, og §§ 129 a og b. Offerfondslovens § 4 blev ikke ændret i 

den forbindelse. 

Det betyder, at der siden ikrafttrædelsen af lovændringerne henholdsvis den 

15. december 2017 og den 1. juni 2018 ikke har været hjemmel til at 
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opkræve bidrag til Offerfonden i disse sager. Opkrævningen af bidrag i til 

Offerfonden i disse sager er nu er indstillet.

Det bemærkes i øvrigt, at Justitsministeriet er i gang med at se nærmere på 

Offerfonden, herunder den måde hvorpå midler fra Offerfonden fordeles.

Søren Pape Poulsen
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 Mette Johansen
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