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Uofficiel sammenskrivning  

Vedtægter for Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond 
 

Følgende er en sammenskrivning af vedtægt for Rigspolitichefens Hjælpe- og Gra-

tialefond, godkendt af Civilretsdirektoratet den 25. juni 1996, og tillæg til vedtægt 

for Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond, godkendt af Civilstyrelsen den 14. 

november 2018. 

 

§ 1. 

Fonden, hvis navn er "Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond", blev oprettet i 

1982 ved sammenlægning af "Rigspolitichefens Hjælpefond" og "Rigspolitichefens 

Gratialefond". Fondens kapital er herudover forøget med aktiverne i "Politiskolens 

Jubilæumsfond", "Ingvar Jørgensen-Fondet", "Forstander J. N. Bugges Studiele-

gat" samt "Politifuldmægtigforeningens Understøttelsesfond", efter at disse er ned-

lagt som selvstændige fonde. 

 

Stk. 2. Endvidere er kapitalen forøget med donationer fra en række fonde og insti-

tutioner m.v. samt ved overførsler fra de årlige driftsmidler til kapitalen til konso-

lidering af denne. 

 

Stk. 3. Fonden er med virkning den 1. januar 2019 blevet sammenlagt med ”Fonden 

til Understøttelse af trængende Enker efter og Børn af Medlemmer af Foreningen 

af Politimestre i Danmark”, ”Direktør og fru J. F. Schiblers Fond” samt ”Politiets 

Mindefond”. 

 

Stk. 4. Fondens egenkapital på sammenlægningstidspunktet udgør 6.771.314 kr., 

og fordeler sig således på de fire fonde: 4.857.636 kr. hidrører fra Rigspolitichefens 

Hjælpe- og Gratialefond, 1.552.707 kr. hidrører fra Politiets Mindefond, 246.705 

kr. hidrører fra Fonden til understøttelse af trængende enker og børn efter medlem-

mer af foreningen af politimestre i Danmark, 114.266 kr. hidrører fra Direktør og 

fru J. F. Schiblers Fond.  

 

§ 2. 

KONCERNLEDELSES-

SEKRETARIATET 

 



 

 

 

Side 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

§ 3. 

Årets overskud anvendes - efter fradrag af administrationsudgifter - til fondens for-

mål, jfr. § 4. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets over-

skud til konsolidering af formuen. 

 

Stk. 2. Ved uddelingen til fondens formål gælder følgende fordelingsnøgle: 

 

1) 72 % af fondens overskud skal anvendes til formålene i Rigspolitichefens 

Hjælpe- og Gratialefond. 

 

2) 23 % af fondens overskud skal anvendes til det hidtidige formål i Politiets 

Mindefond, med følgende fordeling: 

I. 14 % anvendes til: ”Efterladte efter Politimænd, der enten er døde 

som Følge af Frihedskampen eller ellers er omkommet under Tjene-

sten. Børn efter saadanne Politimænd er fortrinsberettigede, naar 

det drejer sig om deres Uddannelse. 

a) Politimænd og disse Familie, naar Politimanden eller 

Familien er kommet i uforskyldt Nød. 

b) Politimænd til disses videre Uddannelse. 

c) Formaal, der tjener Forbedring og Højnelse af Politiets 

Stilling.  

De under a-d nævnte Formaal vil fortrinsvis være at fyldest-

gøre i den angivne Rækkefølge.” 

 

II. 9 % anvendes til: ”Efter indtægtsnydelsens ophør uddeles legatets 

årlige indtægter efter fradraget af de med legatets bestyrelse for-

bundne udgifter hvert år efter ansøgning i een eller flere portioner 

til enker og uforsørgede børn efter polititjenestemænd, når trang 

skønnes af foreligge. 

Uddelingen af legatportioner foretages af rigspolitichefen, hvis af-

gørelse er endelig og ikke kan påklages eller kræves prøvet ved dom-

stolene. 

Ansøgninger om legatportioner indkaldes ved bekendtgørelse i bla-

det ”Dansk Politi”, eller hvis bladet ophører at eksistere gennem 

lignende bekendtgørelse.” 

 



 

 

 

Side 3 3) 3 % af fondens overskud skal anvendes til det hidtidige formål i Fonden til 

understøttelse af trængende enker og børn efter medlemmer af foreningen 

af politimestre i Danmark: 

”Fondens Renter med Fradrag af Administrationsudgifter anvendes aarlig 

i Portioner efter Bestyrelsens Skøn til Understøttelse af trængende Enker 

efter og Børn indtil 25 Aar af Medlemmer af Foreningen. Det er en Betin-

gelse, at paagældende er eller ved sin Død var aktivt eller passivt Medlem 

af Foreningen.” I tillægsfundats for fonden er endvidere fastsat: ”Der kan 

af fondens midler herefter i et vist omfang tildeles legatportioner også til 

børn over 24 år af afdøde medlemmer af foreningen.” 

 

4) 2 % af fondens overskud skal anvendes til det hidtidige formål i Direktør og 

fru J. F. Schiblers fond: ”Legatets øvrige indtægter skal anvendes til under-

støttelse til værdige trængende enker efter politimestre.” 

 

§ 4. 

Fondens' formål er at yde støtte til: 

a) Ansatte i politiet, som er kommet til skade under udøvelsen af deres gerning, 

eller som i deres virke har øvet en særlig fortjenstfuld indsats. 

b) Ansatte i politiet til studier, studierejser o.lign., som skønnes at være til gavn 

for etaten. 

c) Ansatte i politiet til hel eller delvis dækning af udgifter, som er påført de 

pågældende i tjenesten, og som ikke godtgøres dem fra anden side. 

d) Organisationer, foreninger o.lign. i politiet, hvis formål skønnes at være til 

gavn for etaten. 

 

Stk. 2. I tilfælde, hvor personer omfattet af den under punkt a og c nævnte person-

kreds er afgået ved døden, kan også disse efterladte ægtefælle/samlever og børn 

komme i betragtning ved uddeling fra fonden. 

 

Stk. 3. Endelig kan der i særlige tilfælde ydes støtte til privatpersoner, f.eks. hvor 

disse med risiko for at lide personlig overlast har ydet en anerkendelsesværdig bi-

stand for politiet eller på afgørende måde medvirket til opklaring af alvorlige 

forbrydelser. 

 

§ 5. 

Legatportionerne tildeles efter bestyrelsens skøn under hensyn til deres formål for 

en enkelt gang, for et bestemt tidsrum eller for livstid. 

 

§ 6. 



 

 

 

Side 4 Legatet bortfalder for den, der har gjort sig skyldig i en handling, som gør den på-

gældende uværdig til fortsat at modtage legatet. 

 

§ 7. 

Spørgsmålet om adgang til at modtage legatet eller bevare tildelte legatportioner 

afgøres af bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 

 

§ 8. 

Legatportioner tilkommer legatmodtagerne som særeje og kan ikke gøres til gen-

stand for arrest, udlæg eller anden retsforfølgning, herunder konkurs. 

 

§ 9. 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer med følgende sammensætning: 

- Rigspolitichefen 

- Den til enhver tid værende chef for den enhed i Rigspolitiet, der varetager 

generelle opgaver vedrørende fonde 

- Den til enhver tid værende chef for HR-området i Rigspolitiet 

- Et medlem udpeget af Politiforbundet 

- Et medlem valgt blandt bestyrelsen i Politidirektørforeningen 

 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 3-årig periode. Bestyrelsen kan udpege en 

administrator for fonden. 

 

§ 10. 

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalen-

deråret. 

 

§ 11. 

Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fon-

des midler. 

 

 

Baggrund for sammenskrivningen 

Civilstyrelsen har ved brev af 14. november 2017 meddelt tilladelse til sammen-

lægning af Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond, Fonden til Understøttelse af 

trængende Enker efter og Børn af Medlemmer af Foreningen af Politimestre i Dan-

mark, Direktør og fru. J. F. Schiblers Fond og Politiets Mindefond med Rigspoliti-

chefens Hjælpe- og Gratialefond som fortsættende fond.  

 



 

 

 

Side 5 Civilstyrelsens tilladelse er givet på betingelse af, at der ikke sker ændring i de 

oprindelige formål og at der heller ikke sker indskrænkninger i aktuelle rettigheder 

eller berettigede forventninger om ydelser fra fondene.  

 

Det er således videre en betingelse, at der i vedtægten for den fortsættende fond 

indsættes en fordelingsnøgle, hvorefter fortsættende fonds overskud skal anvendes 

i forhold til kapitalernes størrelse på sammenlægningstidspunktet til de oprindelige 

formål for henholdsvis Fonden til Understøttelse af trængende Enker efter og Børn 

af Medlemmer af Foreningen af Politimestre i Danmark, Direktør og fru J. F. Schib-

lers Fond og Politiets Mindefond, I den udstrækning fondene har sammenfaldende 

delformål, vil fordelingsnøglen dog ikke have betydning.  

 

I den forbindelse med sammenlægningen ønskes indsat en bestyrelse for Rigspoli-

tichefens Hjælpe- og Gratialefond.  
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