Justitsministeriet
Formueretskontoret
Høringssvar til forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Nedbringelse af
sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet mv.)
Dansk Kvindesamfund har i over 100 år arbejdet for kvinders rettigheder og ligestilling mellem
kønnene, herunder varetagelse af ofre for seksuelle overgreb. Organisationen har læst lovforslaget
og har følgende bemærkninger:
Det er glædeligt, at Regeringen gør en aktiv indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden i
Erstatningsnævnet for personer, der er ofre for en straffelovsovertrædelse.
Personer, der har været udsat for seksuelle overgreb og vold, er sårbare. Når en sag kommer for
retten, og der afsiges dom, er det et skridt på vejen til at anerkende den forbrydelse, de har været
udsat for. Men det er også en anerkendelse af deres skader, når der tilkendes erstatning og
tortgodtgørelse. Ventetiden, fra man har fået medhold i en sag med krav om erstatning, til man
modtager erstatningen, skal gå så hurtigt som muligt. Det er blandt andet vigtigt for, at offeret kan
lægge forbrydelsen bag sig og opleve en anerkendelse af, at anmeldelsen var det rigtige valg. Derfor
er vi meget positive overfor ønsket og tiltagene, der skal nedsætte sagsbehandlingstiden i
Erstatningsnævnet.
Vi vil dog udtrykke vores betænkeligheder omkring kravet om digital selvbetjening via digitale
formularer. Dette bunder i, at mange af de kvinder, der er udsat for vold og seksuelle overgreb i
nære relationer, oplever at blive kontrolleret på flere parametre, herunder psykisk og digital vold,
hvor kvinderne kan have været tvunget til at opgive koder og NemId samt være udsat for digital
overvågning m.m. Derfor føler de sig ikke sikre, når de skal bruge digitale tjenester, herunder at
skulle udfylde en digital formular. En løsning på dette kunne være, at en pårørende med fuldmagt
kunne ansøge på vegne af offeret, eller en dispensationsløsning for personer, der har været udsat for
digital vold. Dette angives også i 2.2.3 Lovforslagets udformning, hvor der står: Det forudsættes
således, at der i medfør af den foreslåede bemyndigelse eksempelvis vil blive fastsat nærmere regler
om, at ansøgninger, som ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Erstatningsnævnet, og
regler om, hvornår nævnet kan dispensere fra kravet om anvendelse af digital selvbetjening.
Dansk Kvindesamfund mener, at det er vigtigt at have ofres baggrunde og muligheder for øje, når
disse regler udformes. På den måde tages der højde for, at ikke kun personer med et fysisk eller
psykisk handicap eller manglende it-kompetencer kan fritages den digitale selvbetjening.

