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Til Retsudvalget  
Pr. e-mail 
 
 
 
 
 

Fredericia, den 1. juli 2021 
 
 
Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat 
 
Offerrådgivningen i Danmark (OID) ser med dyb bekymring på, at Rigspolitiet plan-
lægger at flytte Sekretariatet for Offerrådgivning og Konfliktråd fra Rigspolitiet til 
Politiets Administrative Center (PAC) i Holstebro under ledelse af Midt- og Vestjyl-
lands Politikreds. 
 
Rigspolitiet har ansvaret for en række opgaver af både organisatorisk, udviklings-
mæssig, rådgivningsfaglig og uddannelsesmæssig karakter i forbindelse med OID. 
 
Offerrådgivningen er den eneste frivillige organisation, som Folketinget har pålagt 
Justitsministeriet at oprette. Det skete i 1997, jf. bemærkningerne til Lov nr. 349 
Bilag 1.  
 
Justitsministeriet uddelegerede opgaven til Rigspolitiet, og der har ansvaret ligget 
lige siden. 
 
Det er Rigspolitiets ansvar, at der er etableret lokale, funktionsdygtige og velfunge-
rende offerrådgivninger i de 12 politikredse. 
 
Det fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9047 af 25/06/1998, at Rigspolitiet skal have 
et offerrådgivningssekretariat, der bl.a. er bindeled til OID på nationalt plan – her-
under OID’s eget sekretariat i Fredericia. Rigspolitiets repræsentant har en plads i 
OID’s bestyrelse, således der altid sikres et tæt og kontinuerligt samarbejde omkring 
offeromsorgen i Danmark og de forpligtigelser, vi sammen har.  
 
Rigspolitiet har også ansvaret for, at de 200 frivillige i de 12 offerrådgivninger mod-
tager relevant, kvalitativ og pligtig grunduddannelse. Denne opgave løses i fælles-
skab med OID. Rigspolitiet deltager i selve undervisningen på uddannelsen samt i alle 
møder i OID’s uddannelsesudvalg.  
 
Formidling og forankring af den løbende udvikling og erfaringsopsamling på området 
påhviler Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat og skal ske i tæt dialog med politi-
kredsenes politikoordinatorer.  
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Det er også Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariats opgave at forestå evaluering af 
denne ordning. Rigspolitiet (NFC/Nationalt Forebyggelsescenter) er sammen med 
OID og Aalborg Universitet p.t. i gang med et forskningsbaseret evalueringsprojekt 
af netop samarbejdet mellem politikredsene og de lokale offerrådgivninger. Der vil 
senere på året komme anbefalinger for udvikling af det tætte samarbejde mellem 
politikredsene og de lokale offerrådgivninger. Det vil være en central og vigtig op-
gave for Rigspolitiet at sikre, at anbefalingerne bliver implementeret i politikred-
sene.  
 
OID havde i 2020 5.638 telefonrådgivninger, møder og bisidderaktiviteter med ofre, 
vidner og deres pårørende. Heraf var ca. 50 % henvist til OID af politiet. Set i lyset 
af offerrådgivningens baggrund og Rigspolitiets ansvar for også den faglige standard 
har politiet pligt til at henvise til os. Bilag 2. 
 
OID, der er en paraplyorganisation for de 12 lokale offerrådgivninger, er primært 
finansieret af Rigspolitiet, der også udstikker rammerne for, hvad og hvordan mid-
lerne til OID anvendes.  
 
Det er yderst vigtigt og afgørende, at Offerrådgivningen fortsat er forankret centralt 
og nationalt i dansk politi og ikke mindst, at opgaven varetages af politifaglige med-
arbejdere med viden, interesse og engagement for området. 
 
Vi anmoder om foretræde for Retsudvalget samt et møde med justitsministeren, 
hvor vi kan uddybe ovenstående.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Offerrådgivningen i Danmark  

 
 
 
Knut Arild Gulbrandsen 
Landsformand 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 2 
  
 
 
PS: Tilsvarende brev er også sendt til Justitsministeren,  

Partiernes retsordførere og Rigspolitichef Thorkild Fogde 


