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Høringssvar til lovforslag om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og ori-

enteringspligt mv.  

Røde Kors takker for at have modtaget høring om Lov om ændring af lov om social service (udvidet 

og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgs-

hjem, herberger mv.).  

 

Igennem vores aktiviteter for voldsramte kvinder kaldet Qnet, har vi erfaret, at der i for mange til-

fælde ikke er udvekslet den fornødne information mellem kommune og krisecenter. Som konsekvens 

får kvinderne, som flytter fra krisecentrene, i mange tilfælde ikke den rådgivningen angående bolig, 

økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv, som de har brug for.  

 

Røde Kors mener, at det er vigtigt at sikre, at kvinderne, som tager ophold på et krisecenter, i højere 

grad får den rådgivning fra kommunerne, som de har krav på, samt at rådgivningen tilbydes tidligt i 

forløbet. Den støtte og hjælp som Røde Kors gennem aktiviteten Qnet tilbyder kvinder, der har været 

på krisecenter, er tænkt som et supplement til den professionelt baserede rådgivning, og det er tyde-

ligt for de frivillige støttepersoner, når denne rådgivning mangler. Det er derfor positivt, at lovforsla-

get stiller krav om udveksling af oplysninger om kvindernes ophold på krisecentret – og at det kom-

mer til at ske tidligere i forløbet, end det oftest gør nu. 

 

Røde Kors finder det også meget positivt, at den kommunale rådgivning udvides til også at omfatte 

kvinder, som ikke har børn. Kvinder uden børn, som tager ophold på et krisecenter, har i lige så høj 

grad behov for rådgivningen omkring emner som bolig, økonomi, arbejdsmarked, sundhedsvæsen 

mv. som kvinder med børn.  

 

Det tager lang tid at opbygge en ny tilværelse efter et ophold på et krisecenter – både mentalt og i 

alle praktiske og økonomiske henseender. Kvinderne er efter ophold på et krisecenter ofte i en læn-

gere periode i en skrøbelig situation. Kontinuerlig støtte og rådgivning er afgørende for at sikre, at 

kvinderne ikke vender tilbage til deres tidligere hverdag ofte med flere ophold på et krisecenter som 

konsekvens. Vores erfaring viser, at særligt perioden lige efter udflytning fra et krisecenter er sårbar, 

hvor der ud over den sociale, relations- og netværksskabende støtte, som Røde Kors Qnet tilbyder, 

også er behov for rådgivning af juridisk, økonomisk, socialfaglig mm. karakter.   

 

Derfor opfordrer Røde Kors til, at der i tillæg til ovenstående tiltag sker en udvidelse af den periode, 

som voldsudsatte kvinder tilbydes koordinerende rådgivning fra kommunen således, at rådgivningen 
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fortsætter efter kvinden er flyttet i egen bolig. Alternativt at der fastsættes lovmæssige bestemmelser 

om efterværn udført af krisecentrene.  

 

Røde Kors har ikke øvrige bemærkninger til lovforslagets øvrige dele.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær  


