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Notat
Besvarelse på baggrund af henvendelse den 16. september 2019 fra 
Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre vedr. punkt 10 på 
dagsorden for Byrådets møde den 17. september.

”Med henblik på at kommunens indsats for voldsramte kvinder indgår i 
budgetforhandlingerne og på baggrund af ansøgningen fra Sydfyns 
Krisecenter ønskes det, at administrationen belyser følgende op til 
budgetforhandlingerne:”

Administrationens besvarelse står under hvert af spørgsmålene. 

Hvor mange yderligere pladser på krisecenter vurderes det, at der behov 
for på Sydfyn?
Socialstyrelsen har ved specialkonsulent Lise Barlach oplyst følgende:

”Socialstyrelsen har ikke beregninger på hvorvidt, eller hvor mange 
yderligere pladser på krisecentre, det vurderes, der er behov for på 
Sydfyn. 

I Lev uden volds årsrapport for 2018, fremgår det, at den gennemsnitlige 
belægningsprocent var 85,2 i region Syd i 2018. Den samlede 
belægningsprocent for krisecentrene i hele Danmark for 2018 var 93,2 
procent. 

I region Syddanmark var der 57 pladser (antallet af pladser er optalt d. 
13. november 2018). Det skulle være muligt, at se belægningsprocenten 
fordelt på de enkelte kvindekrisecentre og på regionsniveau, på baggrund 
af den elektroniske pladsoversigt, som Lev uden vold varetager (Den 
Socialpolitiske Redegørelse 2018).

I Socialstyrelsen har vi ikke umiddelbart kendskab til nogen 
behovsundersøgelse af antal krisecenterpladser.”

Socialstyrelsen oplyser følgende kilder:
Lev uden vold: https://levudenvold.dk/viden-og-fakta/undersoegelser-fra-
lev-uden-vold/

Lev uden vold, Årsrapport 2018, Tal fra pladsoversigten, national hotline, 
juridisk rådgivning og efterværnsgrupper: https://levudenvold.dk/wp-
content/uploads/2019/02/aarsrapport-2018-lev-uden-vold.pdf

Den Socialpolitiske Redegørelse 2018: 
https://sim.dk/publikationer/2018/dec/socialpolitisk-redegoerelse-2018/

Seneste opgørelse af belægning viser for perioden 1. januar – 1. juli 2019 
86,4 % for tilbud i Region Syddanmark. For hele landet er 
belægningsprocenten i samme periode 93,3 %.1 

1 https://levudenvold.dk/viden-og-fakta/tal-fra-lev-uden-vold/tal-fra-pladsoversigten/ 
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Svendborg Krisecenter har ved forespørgsel oplyst, at de har en 
belægningsprocent på ca. 80 %.
Den aktuelle brug af krisecentre for kvinder fra Svendborg Kommune 
viser, at tilbud i hele landet anvendes:

Antal dage Fyn Andre
2018 519 20 % 80 %

2019 (9 mdr.) 702 26,5 % 73,5 %

I 2018 var Odense Krisecenter eneste krisecenter på Fyn. I 2019 er 
Sydfyns Krisecenter (7 pladser) og Redernes Krisecenter i Odense (20 
pladser) etableret. 

Administrationen har ikke mulighed for præcist at vurdere yderligere 
pladsbehov. Stigningen i antal betalingsdage på krisecentre fra 2018 til 
2019 viser aktuel øget søgning. Såfremt det øgede køb af pladser på Fyn 
i 2019 er udtryk for generel tendens, kan øget lokal søgning forventes. 
Det bemærkes, at der er ledig kapacitet i tilbud på både landsplan, 
regionalt og lokalt.

Hvor mange udgifter har Svendborg kommune på nuværende tidspunkt 
årligt til andre kommuner til kvinder, der søger på krisecentre?

2018 Kommuale Selvejende
Konteret kr. 1.133.121 kr. 320.496 kr. 812.625

28% 72%

2019
Konteret kr. 1.700.087 kr. 225.419 kr. 1.474.668

13% 87%

Den reelle udgift er 50 % pga. statsrefusion jf. Servicelovens § 177 stk. 5.

Hvor store årlige ekstra udgifter for kommunen, vil der være såfremt flere 
kvinder fra Svendborg Kommune vælger at tage på krisecenter? Hvad vil 
fx 10 ekstra ophold koste?
Gennemsnitsopholdet i 2018 var godt 37 dage. Med afsæt i det konkrete 
forbrug i 2018 er gennemsnitsprisen pr. dag kr. 2.183. 

Den årlige ekstra udgift for kommunen ved 10 ekstra ophold på baggrund 
af gennemsnitslængden af forløb i 2018 på 37 dage vil være kr. 403.855, 
når statsrefusionen på 50 % er indregnet. 
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Hvordan og i hvor lang tid sikrer kommunen i dag et efterværn for kvinder, 
der har været på krisecenter?
Jf. Servicelovens § 109, stk. 7 skal kommunalbestyrelsen tilbyde 
indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer 
efter denne bestemmelse.2 Ofte omtalt som efterværn.

Fra Socialafdelingen modtager den kriseramte råd og vejledning via 
medarbejder i Team Fremskudt sagsbehandling både under og efter 
ophold på krisecenter, hvor der konkret er behov for det frem til en evt. 
anden mulig indsats. I forhold til støtte til familien samarbejder Fremskudt 
sagsbehandling også med Familieafdelingen, i sager, hvor der er børn.

Derudover yder en større andel af krisecentrene efterværn som del af 
taksten eller som tillægstakst. Efterværn som tillægstakst er ikke omfattet 
af statsrefusion.

I undersøgelsen ”Efterværn for voldsudsatte” gennemført af Lev Uden 
Vold i 2018 angiver ”55 % af centrene, at de tilbyder støtte til kontakt med 
myndigheder, oftest som del af deres eget efterværnstilbud /…/. 
Ligeledes angiver 60 %, at de tilbyder individuel efterværnsrådgivning 
som del af krisecentrets øvrige efterværnsarbejde.”3

Er efterværnet af praktisk karakter?
Efterværnet kan være af praktisk karakter og tager afsæt i en individuel, 
konkret vurdering på baggrund af dialog med borgeren.

Er der behandlingsmæssig hjælp at hente for kvinderne (F.eks. i forhold 
til traumer efter vold eller længere tids stalking?)
Såfremt der er behov for hjælp af behandlingsmæssig karakter skal 
hjælpen søges i sundhedsvæsnet. Servicelovens behandlingsrettede 
forpligtelse jf. § 109, stk. 8 vedrører psykologbehandling til alle børn, som 
ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne 
bestemmelse.”

Der kan desuden henvises til tilbud som fx Dansk Stalking Center, der 
tilbyder rådgivning, sparring og terapi.

Vil det tilbud, som Sydfyns Krisecenter beskriver udvide tilbuddet om 
efterværn til voldsramte, i hvilket omfang vil det påvirke kommunens 
budget? 

2 ”Servicelovens § 109, Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte 
og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal 
iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere 
kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der 
varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, 
økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte 
dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til 
udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen 
bolig.”
3 https://levudenvold.dk/wp-content/uploads/2018/09/rapport-eftervaern-levudenvold.pdf, side 24.

https://levudenvold.dk/wp-content/uploads/2018/09/rapport-eftervaern-levudenvold.pdf
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Det kan der først svares på, når det konkrete tilbud kendes, fx om 
efterværn indgår i opholdstaksten eller via tillægstakst.
Er der en struktur i Sydfyns Krisecenter som sikrer, at der er en klar 
adskillelse mellem en ansvarlig bestyrelse og de ansatte?
Mette Gregersen, formand for foreningen Sydfyns Krisecenter, har svaret. 
Svaret er bilagt dagsordenen.

Foreningens vedtægter er bilagt på dagsordenen.

Hvordan kan kommunen kræve at et kommunalt støttet krisecenter lever 
op til kommunens arbejdsklausuler/tegner overenskomst?
Krisecentre godkendes af stedlige Socialtilsyn og hører under 
Arbejdstilsynets tilsynsområde. Pga. selvmøderprincippet og lederens 
indskrivningsret har kommunen mulighed for at stille krav jf. 
arbejdsklausuler/overenskomst, hvis det indgår som del af en 
driftsoverenskomst.

Hvordan kan der sikres et fast samarbejde mellem kommunen og et 
eventuelt krisecenter?
Kommunen samarbejder med alle krisecentre på lige vilkår. Ved lokale 
krisecentre er det oplagt at have dialog både formelt og uformelt. Såfremt 
der træffes beslutning om et mere formaliseret samarbejde i form af 
driftsoverenskomst vil samarbejdet være tættere afhængigt af 
driftsoverenskomstens udformning. 
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