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Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om 

almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Styrket samarbejde 

om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af 

anvendelse af udslusningsboliger) 

Baggrund og generelle bemærkninger 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til udkastet til lov om ændring af 

lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger.  

 

En lovforslag, der bl.a. skal præcisere, at formålet med opholdet på herberger og kvindekrisecentre er 

ophold af midlertidig og akut karakter; Og som præciserer ansvarsfordelingen ift. støtte fra hhv. kom-

muner, herberger og kvindekrisecentre. Forslaget sætter også fokus på behovet for et tidligere samar-

bejde og koordinering mellem hhv. kommuner og boformer om hjælp til bl.a. voldsudsatte kvinder og 

hjemløse efter serviceloven. Endelig giver forslaget udvidede muligheder for ophold i udslusningsboliger 

for voldsramte kvinder i efterværnsperioden.  

 

Røde Kors svarer primært med udgangspunkt i vores arbejde og erfaringer med Q-net, vores efterværn 

for voldsudsatte kvinder.  

 

Lovudkastets overordnede formål 

Røde Kors har forståelse for, at mange kvinder i dag bor længe på kvindekrisecentre, og at det at 

komme videre og få etableret et stabilt liv med den rette faglige støtte, er vigtigt. Vi har også forståelse 

for, at ressourcerne på området bør bruges bedst muligt.  

 

Når det er sagt, er det dog vigtigt, at målet med den nye lovgivning ikke bliver at give voldsramte 

kvinder et kortere ophold per se – men at give dem det ophold, de har behov for, dvs. et ophold af 

individuelt tilpasset længde.  
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Baggrunden for dette er bl.a., at formålet med et krisecenterophold – ifølge vores viden og erfaring - 

er mere end blot beskyttelse mod volden og et midlertidigt sikkert tilflugtssted. På centrene påbegyndes 

også en vigtig afklaring og bearbejdning af den vold, kvinder og børn har været udsat for. Mange 

krisecentres metodisk stærke og fagprofessionelle støtte og rådgivning er således altafgørende for kvin-

den og hendes eventuelle børns langsigtede trivsel og liv uden vold.  

 

Fagligt efterværn, hjælp til bolig og økonomi  

Hvis ophold på krisecenter afkortes, et det vigtigt, at kvinderne sikres ret og mulighed for at få det 

nødvendige faglige efterværn efterfølgende, og at de tilbydes den fornødne støtte til at finde en bolig, 

til at etablere sig i denne (en ofte overset udfordring) og bliver hjulpet ud af en ofte meget ustabil 

økonomi. Røde Kors ser derfor positivt på, at det i lovforslaget præciseres, at huslejerefusion ikke skal 

fratrækkes borgerens forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.  

 

Vi ser også særdeles positivt på, at boligmassen udvides, så det bliver lettere for de voldsramte kvinder 

at få en udslusningsbolig. Det bør dog sikres, at de boliger, kvinden og eventuelle børn bliver tilbudt, 

kan imødekomme familiens behov og lever op til en vis standard trods den midlertidige karakter. Af 

hensyn til vished, kontinuitet og stabilitet i kvinden og eventuelle børns liv er to aspekter desuden 

vigtige at holde sig for øje i denne sammenhæng:  

 

- Langsigtede planer for kvinden og eventuelle børn bør lægges i tæt samarbejde med kvinden 

selv 

- Det skal sikres, at kvinden får mulighed for at blive boende i den samme by, hvis hun ønsker 

det, når det ikke længere er muligt at bo i udslusningsbolig 

 

Det skal bemærkes, at kvinder, der har levet i et voldeligt forhold, men ikke har haft ophold på krise-

center og i stedet modtaget ambulante indsatser kan have et lige så stort behov for støtte til at finde 

en egnet bolig, økonomi og ift. fortsat at modtage fagligt efterværn i en overgangsperiode. Røde Kors 

anbefaler derfor, at denne målgruppe indskrives konkret i forhold til ovenstående tilbud i lovforslaget.  

 

Tidlig inddragelse – og præcisering af denne 

De kvinder, vi møder i vores efterværnsindsatser, føler ofte, at de står meget alene, når først de er 

flyttet fra krisecentrene – og mangler ofte hjælp i den svære overgang. Et tidligere og styrket samar-

bejde mellem krisecentrene og kommunen, som det bliver beskrevet i lovudkastet, er derfor helt cen-

tralt og hilses derfor meget velkomment.  

 

Dog bemærkes det, at sætningen om, at den indledende rådgivning fra kommunerne iværksættes ’så 

tidligt som muligt’ efter orientering om optagelse på et krisecenter er både vag og upræcis. Det giver 

risiko for meget forskellige tolkning i de enkelte kommuner af sagsbehandler/familierådgivere og er 

dermed for vag en retssikkerhed for en meget udsat gruppe af borgere i samfundet. Vi foreslår derfor, 

at der tilføjes følgesætningen: ”og senest x antal dage efter, at krisecentret har givet besked til kom-

munen om at kvinden er indlogeret”.   
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Husk civilsamfundets rolle 

Civilsamfundet driver på mange krisecentre frivillige aktiviteter, som skaber relationer, fællesskab og 

understøtter trivslen for både børn og kvinder. Herudover spiller civilsamfundet en væsentlig rolle i 

forhold til efterværnsdelen, hvor kvinderne har brug for støtte og netværk til at klare de mange både 

praktiske og mentale udfordringer i livet efter et krisecenterophold. Hjælp, omsorg og fællesskab i 

frivilligt regi har vist sig at have vigtig betydning, og Røde Kors opfordrer derfor til, at vigtigheden af 

et tæt og tidligt samarbejde med civilsamfundet indskrives konkret i lovforslagets bemærkninger. Det 

kan f.eks. formuleres som, at ”Som del af det tidlige og tætte samarbejde mellem kommune og kvin-

dekrisecenter bør parterne afsøge muligheden for at tilbyde kvinden og eventuelle børn støtte og fæl-

leskabsaktiviteter fra relevante civilsamfundsindsatser under ophold på centret og overgang fra krise-

center til velfungerende hverdag”. 

 

Røde Kors står til rådighed for uddybning af ovenstående.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl 

 

Generalsekretær 

Røde Kors Danmark 

 


