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Vejledning om straffefrihedserklæringen
Organisationer, der ønsker at opnå støtte fra den landsdækkende almennyttige
pulje og fra puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete
formål, skal underskrive en erklæring vedrørende organisationen og dens støtters strafbare forhold.
Erklæringen kort:
Ingen i organisationen har været straffet inden for de seneste tre år for aktiviteter udført i forbindelse med foreningens virksomhed.
Organisationen er forpligtet til at oplyse, hvis forholdet ændrer sig efter modtagelse af tilskud.
Baggrunden:
I efteråret 2012 blev en forening, som modtog offentlig støtte, idømt at skulle
betale en høj erstatning til en række private. Som følge heraf stillede flere
folketingspolitikere spørgsmål til, hvorvidt foreningen fortsat var tilskudsberettiget. Samtidig stillede politikerne spørgsmål til, om en forening kunne bruge
tilskudsmidler til at udføre kriminelle handlinger.
Uddybende information om erklæringen:
Med erklæringen skal en for organisationen tegningsberettiget person på organisationens vegne erklære, at:



Hverken organisationens ansatte eller organisationens støtter
inden for de seneste tre år fra denne erklærings underskrivelse
har været straffet i medfør af straffeloven for aktiviteter udført i
forbindelse med organisationens virksomhed og



Ovennævnte organisation straks vil meddele Kulturstyrelsen, hvis
organisationens medlemmer efter tildeling af tilskud inden for
den pågældende tilskudsperiode bliver straffet i medfør af straffeloven for aktiviteter udført i forbindelse med organisationens
virksomhed.

Det er væsentligt at bemærke, at erklæringen omhandler de strafbare
forhold, som en organisation er dømt for.
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Side 2

Jura
Erklæringen er omfattet af straffelovens §§ 162 og 163:
§ 162. Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4
måneder.
§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller
ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende
ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

FAQ
Spørgsmål: Hvem er omfattet af erklæringen?
Svar: Organisationen som er hjemmehørende i Danmark.
Eksempel: Hovedorganisationen, alle under- og lokal afdeling/grupper som er
hjemmehørende i Danmark samt alle medlemmer, bestyrelsesmedlemmer,
ansatte, sponsorer, frivillige mv.
Spørgsmål: Hvem er ikke omfattet af erklæringen?
Svar: Internationale afdelinger og udenlandske lokalafdelinger.
Eksempel: En udenlandsk søster-organisation og den fælles verdensomspændende organisation.

Spørgsmål: Vores organiseringsstruktur medfører, at vi ingen medlemmer
har. Hvordan er vi omfattet?
Svar: Erklæringen vil omfatte jeres organisation og jeres lokale grupper eller
afdelinger, som er hjemmehørende i Danmark, samt ansatte mv.
Eksempel: Fonde og tilsvarende organiseringer.
Spørgsmål: Skal vi indhente straffeattester på vores ansatte og vores støtter?
Svar: Nej. Organisationen kan kun miste sin støtteberettigelse, såfremt organisationen eller dens støtter er dømt for en ulovlig handling udført i forbindelse
med organisationens virksomhed.
Spørgsmål: Hvilke strafbare forhold er der tale om?
Svar: Alle strafbare forhold som er foretaget i forbindelse med organisationens
virksomhed – og som organisationen eller støtterne er dømt for.

Spørgsmål: Skelnes der mellem ”store” og ”små lovovertrædelser” – og er
der en bagatelgrænse?

Side 3

Svar: Nej. Straffeloven tillader ikke en gradbøjning af forseelserne udover den
eksisterende graduering af strafudmålingen. Denne er fastsat ved lov. Hvis
foreningen eller dens støtter er straffet i medfør af straffeloven, det være sig
ved bøde, frihedsberøvelse el.lign., vil foreningen være afskåret fra at modtage
tilskud i de efterfølgende tre år.

Spørgsmål: Hvor lang tid er organisationen udelukket fra at kunne modtage
tilskud?
Svar: Organisationen er udelukket fra at modtage støtte i tre år, fra det tidspunkt hvor der er modtaget en endelig dom.

Spørgsmål: En tidligere ansat/støtte i vores organisation er blevet dømt for et
strafbart forhold for mindre end 3 år siden. Skal vi så returnere de tilskud vi
har modtaget i de år?
Svar: Nej. I vil ikke blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra før ordningen
er iværksat. Bemærk desuden, at det udelukkende er strafbare forhold udført i
forbindelse med organisationens virksomhed, som erklæringen vedrører.

Spørgsmål: Vi (organisationen og dennes støtter) har fået en dom for et
strafbart forhold udført i forbindelse med organisationens virksomhed, som vi
har anket. Er vi udelukket fra at kunne modtage tilskud?
Svar: Nej. En organisation bliver først udelukket fra at modtage tilskud i det
øjeblik dommen er endelig.

Spørgsmål: Er der dispensationsmuligheder?
Svar: Nej.

