
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af flere pladser på
kvindekrisecentre

I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.75.32.
til § 15 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes efter
bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 16
af 12. januar 2018 om delegation af børne- og socialministe‐
rens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte
fra lotteri og visse beføjelser i finansloven:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrel‐
sens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til etable‐
ring af flere pladser på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.32.20.
på finansloven for finansåret 2020.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at sikre, at kvinder i
målgruppen for kvindekrisecentre hurtigt får den hjælp, de
har behov for.

Kapitel 2

Kompetence

§ 4. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen
til etablering af flere pladser på kvindekrisecentre i overens‐
stemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Ansøgerkreds og målgruppe

§ 5. Tilskud kan ydes til eksisterende kvindekrisecentre
og aktører, der ønsker at etablere et kvindekrisecenter efter
servicelovens § 109.

§ 6. Målgruppen for ansøgningspuljen er kvinder i mål‐
gruppen for kvindekrisecentre og deres medfølgende børn.

Kapitel 4

Tildelingskriterier

§ 7. Der gælder følgende krav for at opnå tilskud fra an‐
søgningspuljen:
1) Ansøger skal sandsynliggøre en realistisk og relevant

plan for etablering/udvidelse og drift.

2) Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger har ind‐
hentet oplysninger om, og forholder sig til, Socialtilsy‐
nets krav for godkendelse af et nyt tilbud eller væsent‐
lig ændring af et eksisterende tilbud.

3) Ansøger skal sandsynliggøre, at der vil blive ydet rele‐
vant faglig indsats og støtte til kvinder og evt. medføl‐
gende børn med ophold på kvindekrisecenteret.

4) Efter etablering skal tilbuddet/pladserne godkendes af
Socialtilsynet.

5) Driften af pladserne skal ske ved almindelig takstfinan‐
siering.

§ 8. Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den
beskriver følgende tildelingskriterier:
1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspul‐

jens formål.
2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøger‐

kreds.
3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgnings‐

puljens målgruppe.
4) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mel‐

lem formål, målgruppe, aktiviteter, tidsplan, organise‐
ring mv.

5) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 9.
Stk. 2. Midlerne fordeles efter en fordelingsnøgle, hvori

følgende indgår:
1) Tilskud tildeles med afsæt i en beregnet enhedsudgift

pr. plads.
2) Der fordeles et beregnet antal pladser regionalt på bag‐

grund af det nuværende antal pladser. Således tildeles
hver region et potentielt antal pladser, som svarer til en
procentvis stigning i forhold til regionens nuværende
pladser.

3) Hvis der ikke er nok efterspørgsel på pladser eller støt‐
teegnede projekter i en region, omfordeles pladserne
mellem regionerne startende med en plads til den regi‐
on, som kan søge om færrest pladser og derefter den re‐
gion, som kan søge om næst færrest pladser og så frem‐
deles, indtil alle pladser er fordelt.

§ 9. Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:
1) Budgettet skal være realistisk og sparsommeligt.
2) Budgettet skal fordeles i det projektår, hvor projektet

har udgifter.
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3) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det ud‐
gør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af
projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold
til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisati‐
onsstruktur.

4) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne
for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

5) Udgifter skal specificeres i budgettet.
6) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.
7) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter

som overhead, administrationsbidrag og diverse.
8) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere

end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på
området. Hvis området ikke er dækket af en overens‐
komst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er
aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbej‐
de.

9) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens
lave takst pr. km.

Kapitel 5

Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§ 10. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkal‐
delse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger.
Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektro‐
niske ansøgningsportal.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra til‐
slutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

§ 11 Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysnin‐
ger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens
elektroniske ansøgningsportal.

Kapitel 6

Ydelse og udbetaling af tilskud

§ 12. Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af
projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede udgifter
forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre pro‐
jektet. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført,
godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og be‐
talt, dog maksimalt det bevilligede tilskudsbeløb.

Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af
udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at af‐
holde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet
til projektet.

Stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået
eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de
budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøg‐
ningspulje.

§ 13. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:
1) Etableringsomkostninger forbundet med oprettelsen af

nye pladser, herunder udgifter til renovering og indret‐
ning af eksisterende bygninger. Der kan både ydes til‐
skud til etablering af nye pladser på nye kvindekrise‐
centre samt nye pladser på eksisterende kvindekrise‐
centre.

2) Driftsudgifter forbundet med pladsen frem til Socialtil‐
synets godkendelse.

3) Lønudgifter.
4) Udgifter til lokaler, herunder husleje.
5) Udgifter til godkendelse af pladser ved Socialtilsynet.
6) Udgifter til revisor.
7) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsik‐

ringer.
8) Udgifter til transport.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende
udgifter:
1) Anskaffelse af fast ejendom.
2) Anlægsudgifter, herunder nybyggeri og tilbygning.
3) Dækning af underskud.
4) Tilskud til enkeltpersoners underhold.
5) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side,

herunder udgifter der dækkes af takstfinansiering.
6) Uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.
7) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.
8) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grøn‐

land og Færøerne.

§ 15. Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser
for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til følgen‐
de:
1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil

der gives tilskud.
2) Løbende rapportering af resultater og indberetning ved‐

rørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.
3) Offentliggørelse af projektets resultater.
4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende op‐

følgning og effektmåling.

§ 16. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen
har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodta‐
ger.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i
Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har
udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ik‐
ke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan So‐
cialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere var‐
sel, jf. § 32, nr. 7.

§ 17. Tilskud udbetales ratevis.

Kapitel 7

Ændring i projektet

§ 18. Forud for en væsentlig ændring i projektet eller bud‐
gettet skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrun‐
det anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt bud‐
get. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt ændringen
kan godkendes.

Uforbrugte tilskudsbeløb

§ 19. Forud for en overførsel af uforbrugt tilskudsbeløb i
et projektår til det efterfølgende projektår, skal tilskudsmod‐
tager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom.
Der skal også vedlægges et budget med omdisponering in‐
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den for de samme budgetposter. Socialstyrelsen beslutter
derefter, hvorvidt overførslen kan godkendes.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan overføre det uforbrugte be‐
løb til det efterfølgende projektår uden forudgående godken‐
delse fra Socialstyrelsen, hvis det uforbrugte beløb udgør
mindre end 10 pct. af tilskuddet i projektåret, dog maksimalt
100.000 kr. Det er en betingelse, at tilskuddet fortsat anven‐
des inden for den samlede tilskudsperiode, som er fastsat i
tilskudsbrevet.

Projektforlængelse

§ 20. Socialstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en
projektforlængelse. Forud for en projektforlængelse skal til‐
skudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmod‐
ning herom. Der skal også vedlægges et budget for den for‐
længede periode. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt
forlængelsen kan godkendes og i givet fald med hvilke be‐
tingelser og frister.

Kapitel 8

Rapportering

§ 21. Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennem‐
førte aktiviteter og resultater for de projektperioder og til de
frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Stk. 2. Ved projektets endelige afslutning skal tilskud‐
smodtager indsende en afsluttende rapport inden for den i
tilskudsbrevet angivne frist.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§ 22. Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab
eller anden dokumentation i henhold til kravene i tilskud‐
sbrevet.

§ 23. Regnskabet skal opfylde følgende krav:
1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema,

som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøg‐
ningsportal.

2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.
3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som

fremgår af tilskudsbrevet.
4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specifi‐

ceret på samme måde som det senest godkendte bud‐
get.

5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret,
eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt,
eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige ind‐
tægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager.
Er tilskudsmodtager en selvejende institution eller forening,
skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten
tegner institutionen eller foreningen.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation,
herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§ 24. Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være
revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være
revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal
være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret
eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af til‐
skudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen person‐
lig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den
tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende re‐
visor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Des‐
uden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen
besked om revisorskift.

§ 25. Revisionen foretages i overensstemmelse med god
offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i
§ 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lov‐
bekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i Rigsrevi‐
sionens standarder for offentlig revision (SOR). For kom‐
munerne gælder § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrel‐
se, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, og for re‐
gioner gælder § 28, stk. 2, i regionsloven, jf. lovbekendtgø‐
relse nr. 1032 af 6. juli 2018.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet
er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af‐
taler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vur‐
dering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projek‐
tregnskabet.

§ 26. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers
administrative struktur og forretningsgange, herunder den
interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabs‐
aflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for
revisionens omfang.

§ 27. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:
1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl

og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de
godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,
3) tilskuddet er anvendt til formålet,
4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapporte‐

ring og
5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2. For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres
forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor
særligt efterprøve, om:
1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt So‐

cialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er do‐
kumenterede og

2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapporte‐
ring, er pålidelige.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgel‐
ser.

§ 28. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger,
som må anses for at have betydning for bedømmelsen af
regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, her‐
under mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal gi‐
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ve revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne fin‐
der nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysnin‐
ger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for ud‐
førelsen af sit hverv.

§ 29. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller
tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbin‐
delse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks
at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at
tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underret‐
ning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at
orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes
sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde
bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usik‐
ker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvaren‐
de anvendelse.

§ 30. Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring,
hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstem‐
melse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle
forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæ‐
ringen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin
vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 27.
Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklærin‐
gen.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af til‐
skudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegne‐
de regnskab.

Kapitel 10

Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 31. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud
indstilles midlertidigt, hvis:
1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumen‐

ter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår,
der er fastsat i tilskudsbrevet,

2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løben‐
de regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, ud‐
betalingsanmodning, det endelige regnskab eller den
afsluttende rapport,

3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialsty‐
relsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 må‐
neder efter forfaldsdagen,

4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser
tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i
overensstemmelse med de givne vilkår, eller

5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrel‐

sen beslutter herom.

§ 32. Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder
helt eller delvist, hvis:
1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med

vilkårene for tilskuddet,
2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende

oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning

for afgørelsen om ydelse af tilskud eller beslutningen
om udbetaling af tilskud,

3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter
godkendt startdato,

4) projektet indstilles,
5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation,

standser sine betalinger, indleder forhandlinger om
tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller ar‐
rest hos tilskudsmodtager,

6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afvi‐
ger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante doku‐
menter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i over‐
ensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbre‐
vet,

8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, lø‐
bende regnskab, budget for resterende tilskudsperio‐
de, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller
den afsluttende rapport,

9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Social‐
styrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2
måneder efter forfaldsdagen,

10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektre‐
laterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det
endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder
at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det
forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§ 33. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal
tilbagebetales helt eller delvis, hvis:
1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold

til § 32,
2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra an‐

den side til dækning af de budgetposter, som har opnået
tilskud fra ansøgningspuljen,

3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier
m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes er‐
hvervsmæssigt, eller

4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til
næste periode.

Stk. 2. Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt til‐
skud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage
efter påkrav.

Kapitel 11

Underretnings- og dokumentationspligt

§ 34. Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3
uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmod‐
tager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlerti‐
digt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af til‐
skud, jf. §§ 31-33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor
i løbet af projektperioden, jf. § 24, stk. 3.

§ 35. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at do‐
kumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat
er opfyldt.
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Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nær‐
mere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter,
projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revi‐
sionserklæringer m.v.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at of‐
fentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbre‐
vet.

§ 36. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare regn‐
skabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det
regnskabsår, materialet vedrører.

Kapitel 12

Projektets anskaffede materiel ved projektophør

§ 37. Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller
projektmedarbejder erhverve tiloversblevet materiel. Prisen
fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.

Stk. 2. Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter
fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel ved projektop‐
hør.

Stk. 3. Projektet kan uden forudgående beslutning fra So‐
cialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter
efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op
til 10.000 kr.

Stk. 4. Socialstyrelsen kan beslutte, at projektet kan be‐
holde anskaffet materiel til en værdi på over 10.000 kr., hvis
projektet fortsætter efter tilskuddets ophør.

Stk. 5. Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den [xx] 202[x].
Stk. 2. For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgø‐

relse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om
regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsmini‐
steriets område ikke anvendelse.
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