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Spørgsmål nr. 739 (Alm. del) fra Folketingets Social- og Indenrigsud-

valg:  

 

”Vil ministeren oplyse, hvorfor tillægsbevillingen til Landsfor-

eningen Hjælp Voldsofre på 1 mio. kr., jf. finansloven for 2020, 

§ 11.11.01.40 med regeringens finanslovsudspil for 2021 står til 

ikke til at fortsætte en ny 4-årig periode. Vil ministeren i forlæn-

gelse heraf desuden oplyse, hvilke prioriteter regeringen vil 

sætte i stedet for?” 

 

Svar: 

 

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2017 besluttede den daværende 

V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-

parti at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 som forhøjelse af 

tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre. Dermed udgør tilskuddet 

til foreningen i alt 2,0 mio. kr. årligt frem til 2020.  

 

Forhøjelsen af tilskuddet er ikke forlænget med de efterfølgende finanslove. 

Med regeringens finanslovforslag for 2021 lægges der op til at fastholde et 

ubundet tilskud til foreningen på 1,0 mio. kr. årligt. 

 

Med regeringens finanslovforslag for 2021 prioriteres midler til en række 

initiativer på Justitsministeriets område. Der kan ikke peges på konkrete ini-

tiativer, der direkte sættes i stedet for forhøjelsen af tilskuddet til Landsfor-

eningen Hjælp Voldsofre. Med finanslovforslaget lægges der dog bl.a. op 

til at afsætte midler til Erstatningsnævnets sekretariat, så ofre, der har været 

udsat for forbrydelser, inden for rimelig tid kan få den erstatning, de har 

krav på. 

 


