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8. Afdækning af tilbud til voldsramte 

Åbent - 27.00.00-A00-1-20 

Resumé 

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at der skulle laves en afdækning af de tilbud, der findes til borgere, 
der lever med vold i nære relationer i Frederiksberg Kommune. Derudover skulle afdækningen komme med 
forslag til yderligere forebyggende tiltag. Afdækningen blev forelagt Socialudvalget den 26. oktober 2020, 
hvor det blev besluttet at udsætte sagen med henblik på en yderligere uddybning af fire temaer. På møde 
den 18. januar 2021 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse. 

Beslutning 

Socialudvalget 
1. tog afdækningen, herunder uddybning af tilbud til voldsramte, der forelægges med den udvidede 

sagsfremstilling, til efterretning, 
2. godkendte indstillingerne om en styrket tredelt indsats, som er særligt målrettet kommunikation, 

kompetenceløft og øget samarbejde med civilsamfund, herunder at kompetencerne bredt i 
organisationen udbygges ved at styrke eksisterende ressourcepersoner så de kan deltage i 
kompetenceudviklingen i deres egen del af organisationen og styrke eksisterende værktøjer, 

3. godkendte, at afdækningen af tilbud til voldsramte sendes til orientering i Integrationsrådet og 
Udsatterådet, og 

4. anmodede om, at de gældende boliganvisningsregler, herunder prioriteringskriterier, inddrages i 
drøftelserne af status for den boligsociale anvisning, når denne forelægges.  

Indstilling 

Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget 
1. tager afdækningen, herunder uddybning af tilbud til voldsramte, der forelægges med den udvidede 

sagsfremstilling til efterretning, 
2. godkender indstillingerne om en styrket tredelt indsats, som er særligt målrettet kommunikation, 

kompetenceløft og øget samarbejde med civilsamfund, og 
3. sender afdækningen af tilbud til voldsramte til orientering i Integrationsrådet og Udsatterådet. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 18. januar 2021 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse. 
 
Oprindelig sagsfremstilling fra den 18. jaunar 2021: 
 
Sagen vedrørende afdækning af tilbud til voldsramte kvinder blev drøftet på socialudvalgets møde den 26. 
oktober 2020 (pkt. 66). På baggrund af sagen havde udvalget en række drøftelser og spørgsmål med særligt 
fokus på fire temaer omhandlende mørketal og tabu, barrierer i de kommunale indsatser, boliger og 
voldskultur. Det er på denne baggrund, at sagen forelægges igen. De fire temaer vil blive gennemgået i det 
nedenstående. 
 
Indledningsvis skal det nævnes, at i Frederiksberg Kommune er det Socialafdelingen, der varetager 
indsatsen overfor voldsramte voksne, mens Familieafdelingen varetager indsatsen overfor voldsramte børn 
og unge. Der er et tæt samarbejde mellem de to afdelinger, hvis det viser sig, at der er behov herfor. Det vil 
være i disse to afdelinger, at medarbejderne har direkte kontakt med borgerne og/eller hvortil andre 
områder/afdelinger henviser til, når de møder enten en voksen eller barn/ung, som er udsat for vold. 
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Socialafdelingen og Familieafdelingen kan modtage henvisninger fra jobcenter, sundhedsplejen, dagtilbud 
og fra skoler mv. 
 
Mørketal og tabu  
Den seneste opgørelse af omfanget af mennesker, der er berørt af vold, skønner, at 38.000 kvinder og 
19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Derudover skønnes det, at dobbelt så mange udsættes 
for psykisk vold.  
 
Af de ovenstående tal på landsplan er der ca. 2000 kvinder og 100 mænd, der årligt tager ophold på 
krisecentre. Der er ikke tal for, hvor mange kvinder, der opsøger de øvrige tilbud. I 2019 tog 32 kvinder fra 
Frederiksberg ophold på krisecenter, hvilket er lidt mindre end kommunens befolkningsandel ud af ca. 2000 
kvinder. 
 
Tallene viser, at der er en stor andel, som ikke søger hjælp eller ophold på krisecenter. Det kan både hænge 
sammen med, at flere voldsramte ikke har erkendt volden, og derfor ikke opsøger hjælp eller at de primært 
vælger at opsøge hjælp i eget netværk. Udover manglende erkendelse af volden er det meget tabubelagt at 
være udsat for vold, hvorfor mange oplever det som en stor barriere at opsøge hjælp til at bryde med volden. 
I forlængelse heraf vil en del kvinder (og mænd), som opsøger hjælp i deres eget netværk sandsynligvis ikke 
overveje at det kunne være relevant at kontakte kommunen for at få hjælp til at komme ud af 
voldsrelationen. Hvis denne gruppe af borgere søger hjælp kan det for eksempel foregå via frivillige og 
ambulante rådgivningstilbud. 
 
Målgruppen, der udgør ”mørketallet”, er meget heterogen. Det vil derfor først og fremmest være vigtigt at 
synliggøre hvor voldsramte kan rette henvendelse til for at få rådgivning og hjælp. Forvaltningen foreslår, at 
det i første omgang gøres ved, at styrke den kommunale kommunikation jævnfør sagsfremstillingen 
nedenfor til mødet den 26. oktober 2020.  
 
I sagen vedrørende fordeling af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde (den 23. november, pkt. 82), blev det 
forelagt, at foreninger med indsatser målrettet voldsramte prioriteres, herunder Dansk Kvindesamfunds 
Krisecenter, Projekt Q-Værk og Røde Kors Hovedstadens Kvindenetværk. I den boligsociale indsats 
modtager foreningerne Bydelsmødre og Baba, der arbejder forebyggende blandt andet med temaer om vold, 
også § 18 midler.  
 
Barrierer i det kommunale system/kommunale indsatser 
På udvalgsmødet den 26. oktober 2020 blev der henvist til, at der kan være en række strukturelle barrierer i 
kommunen, som vanskeliggører indsatsen til voldsramte borgere. Hertil skal bemærkes, at der på tværs i 
forvaltningen i fx borgerservice, jobcenter og socialafdelingen arbejdes med en faglig helhedsorienteret 
tilgang til borgeren, dvs. at forstå borgerens samlede livssituation og de problematikker der kan være. I den 
forbindelse er kommunen også underlagt et professionelt rådgivningsansvar jf. Servicelovens §§ 10 og 11. 
Denne rådgivning er ikke snævert begrænset til rådgivning inden for det sociale område, men skal være et 
bredt tilbud, der kan bidrage til at forebygge, at der opstår sociale problemer, og som kan styrke den 
enkeltes muligheder for at overkomme opståede problemer.  
 
Der er generelt en opmærksomhed på at undgå barrierer i systemet. Jobcentret oplyser fx, at det er praksis, 
at hvis en borger ikke ønsker at oplyse sit telefonnummer, så opretholder man kontakten skriftligt. På mødet 
den 26. oktober blev der dog peget på, hvorvidt kommunale medarbejdere i jobcentret konsekvent er gode til 
at få respekteret borgerens ret til at have hemmeligt telefonnummer og adresse. Lovgivningsmæssigt har 
enhver borger ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få navne- og adressebeskyttelse, således at 
vedkommendes navn og adresse i CPR ikke må oplyses. Medarbejdere i Frederiksberg Kommune 
respekterer og arbejder selvfølgelig ud fra borgerens rettigheder - også når det gælder denne vigtige 
forpligtelse. Det kan dog ikke undgås, at der kan ske fejl i disse procedurer. 
 
Afdækningen viser, at nogle kvinder kan opleve selve reaktionen/mødet med den kommunale medarbejder 
som en barriere. De føler sig ikke altid hørt og forstået, hvilket kan være kontraproduktivt i forhold til at søge 
hjælp. Et centralt greb i den sammenhæng er kompetenceudvikling og synlighed omkring de tilbud og 
indsatser der er (særligt indsatser udover kvindekrisecenter). Kompetenceudviklingen til medarbejdere i 
Socialafdelingen er derfor en af anbefalingerne til yderligere forebyggende tiltag. 
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Boliger 
Frederiksberg Kommune er som andre kommuner i Region Hovedstaden udfordret af, at der er få billige 
boliger. De fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen har i deres arbejde med voldsramte fokus på 
opskrivning til boliger. 95 procent af de kvinder som har et længerevarende ophold på et krisecenter hjælpes 
med opskrivning til en kommunalt anvist bolig af de fremskudte sagsbehandlere. 
 
Den sociale boliganvisning i Frederiksberg Kommune har en række visitationskriterier, hvor kvinder på 
krisecenter er en prioriteret målgruppe. Voldsramte kvinder, som kommer hjemmefra vil ikke være prioriteret 
i samme grad. 
 
Voldskultur 
På udvalgsmødet den 26. oktober var der ligeledes drøftelser om, hvordan det kan forebygges, at ’vold går i 
arv’. 
 
Dette kræver en bredspektret indsats at forebygge. Børne- og Ungeområdet er en afgørende aktør, men 
også den boligsociale indsats spiller her en vigtig rolle.  
 
Familieafdelingen har en særlig beredskabsplan (godkendt i KB i januar 2020 og kan findes på 
Frederiksberg Kommunes Hjemmeside) på Børne- og Ungeområdet i forhold til overgreb på børn og unge. I 
denne er det skrevet ind, at der skal være handleplaner på alle lokale tilbud (daginstitutioner, skoler), hvori 
der indgår retningslinjer for, hvad man gør og hvem man kontakter, hvis et barn giver udtryk for at være 
udsat for overgreb. Derudover har familieafdelingen fremskudte socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, 
som har fokus på den tidlige, forebyggende og foregribende indsats. 
 
Socialstyrelsen afholder konferencedage / temadage i samarbejde med kommuner blandt andet omkring 
temaet voldsramte. Disse afholdes også i samarbejde med Frederiksberg Kommunes Familieafdeling. 
 
Skoleområdet har ikke indsatser, der er særligt målrettet voldsramte børn til forskel for børn som på anden 
vis er i mistrivsel. Deres ansvarsområde ligger over for barnet / den unge og de vil altid iværksætte en særlig 
understøttelse, hvis et barn mistrives eller er udsat. Ansatte i skolevæsenet har skærpet underretningspligt, 
som bl.a. vil træde i kraft ved mistanke om vold. Hvis de mener, at der er grund til bekymring omkring et barn 
underretter de til familieafdelingen. Hvis de ved specifikt, at det handler om vold; at enten barnet eller 
moren/faren bliver slået/truet eller lignende, kontakter de politiet. Der er ansat AKT-lærere (Adfærd, Kontakt 
og Trivsel), som har særlig viden om hvilke tegn, der indikerer mistrivsel, og hvordan eventuel mistrivsel 
håndteres. Hvis der er anledning til, at der skal iværksættes en særlig indsats, indgår skolen i tværgående 
netværksmøder med relevante aktører omkring det enkelte barn 
 
Som der er redegjort for i afdækningen har den boligsociale indsats i Socialafdelingen forebyggende tiltag i 
forhold til vold. Det kan for eksempel være at klæde kvinder bedre på til at styre økonomien, lære ”systemet” 
at kende, hjælp til økonomi og viden om, hvad ens rettigheder er, når man bor i Danmark. Forvaltningen 
anbefaler således, at de boligsociale medarbejdere også modtager opkvalificering, så de er bedre rustet til at 
tale med kvinder der viser tegn på, at være i et voldsforhold og så de ved, hvem de skal kontakte i så 
tilfælde.  
 
Oprindelig sagsfremstilling fra forelæggelsen 26. oktober. 
 
Baggrund 
I budgetforliget 2020 indgår det, at der i 2020 skal forelægges socialudvalget en afdækning af de tilbud, der i 
dag findes i Frederiksberg Kommune i forhold til at støtte voldsramte kvinder, samt hvilke yderligere 
forebyggende indsatser der kan iværksættes. I budgetforliget indgår det desuden, at afdækningen skal ske 
med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecentret og frivillige foreninger på området. 
 
Nationalt er der også politisk fokus på indsatser til mennesker, der lever med vold i nære relationer. I 
Finansloven 2020 afsatte regeringen sammen med støttepartierne 55 mio. kroner i 2020 og derefter 75 mio. 
kroner årligt til mennesker/borgere, der lever i voldelige relationer herunder til varige pladser på 
kvindekrisecentre (Socialstyrelsen 2020). 
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Tilbud og indsatser til voldsramte kvinder på Frederiksberg 
Afdækningen af tilbud til voldsramte er foretaget i samarbejde med Socialafdelingens fremskudte 
sagsbehandlere, den boligsociale indsats samt Børne- og Ungeområdet. Derudover har der været 
gennemført interviews med frivillige foreninger og relevante aktører med specialiseret viden og tilbud til 
mennesker, der lever med vold i nære relationer, herunder foreninger i Frederiksberg Kommune, der 
modtager midler efter servicelovens §18. De interviewede aktører peger på generelle udfordringer og 
anbefalinger til indsatser til voldsramte. 
 
Afdækningen tager udgangspunkt i de tilbud, som Socialafdelingen har målrettet voldsramte, men andre 
tilbud og indsatser fra øvrige områder og aktører berøres også.  
 
Tilbud og indsatser til voldsramte kvinder på Frederiksberg kan deles op i tre typer: 1) forebyggende tilbud 2) 
akut hjælp og 3) efterværn. Det er efter denne opdeling, at afdækningen er bygget op.  
 
Forebyggende tilbud og indsatser 
Team for afklaring og forebyggelse i Socialafdelingen har en forebyggende del i deres arbejde, da borgere 
med sociale problemer kan henvende sig og modtage råd og vejledning fra teamets medarbejdere. Målrettet 
råd og vejledning er afgørende for, at borgeren får den hjælp, der passer til lige præcis dennes udfordringer 
og således hindrer eskalering af problemet. 
 
Der arbejdes desuden forebyggende i den boligsociale indsats gennem blandt andet oplæg om kvinders 
rettigheder, ligestilling og kvinders økonomi. Det sker i forbindelse med barselsnetværk og kvindenetværk i 
regi af Bydelsmødrene, ligesom selve bydelsmoruddannelsen er en uddannelse, hvor kvinderne får viden 
om ligestilling og kvinders rettigheder. 
 
Derudover er der en række ambulante rådgivningstilbud fra foreninger og organisationer med specialiseret 
viden på området, som myndighedsmedarbejdere henviser og vejleder borgere til, når det er relevant for 
deres specifikke udfordringer. 
 
Akut hjælp 
Af tilbud og indsatser i den mere akutte fase kan kvinden lade sig indskrive på et krisecenter. På 
Frederiksberg ligger et krisecenter med plads til otte kvinder og ti børn, som drives af Dansk 
Kvindesamfunds Krisecentre.  
 
Kvinden kan selv møde op på krisecenteret eller få en henvisning fra en offentlig myndighed. Kvinden kan 
selv vælge, hvilket krisecenter hun vil opsøge eller lade sig indskrive på. Det er krisecentret, der i sidste 
ende træffer beslutning om, hvorvidt kvinden kan tage ophold på krisecenteret. Hvis der ikke er flere ledige 
pladser, vil krisecentrets medarbejdere hjælpe kvinden videre til et andet krisecenter.  
 
Data fra Frederiksberg viser, at 32 kvinder fra Frederiksberg tog ophold på et krisecenter i 2019. Der er tale 
om en svag stigning fra 2018, hvor 30 kvinder tog ophold. Gennemsnitlængden var på 73 dage for de 32 
kvinder i 2019, svarende til ca. 6,5 årspladser. Dette viser, at den kapacitet der aktuelt stilles til rådighed på 
Frederiksberg (otte pladser) i det samlede billede er tilstrækkeligt. Som hovedregel tager kvinden dog ikke 
ophold på krisecentret i egen kommune. Det forholder sig også sådan blandt frederiksbergborgere. 
 
Når en Frederiksbergborger tager ophold på et kvindekrisecenter har Socialafdelingen en gruppe af 
fremskudte sagsbehandlere, som yder en målrettet og systematisk indsats over for kvinderne. Denne indsats 
blev på udvalgsmødet den 21. september 2020 punkt 64 beskrevet som yderst kompetent af kommunens 
revisionsfirma i forbindelse med opfølgning på redegørelse om kvalitet i sagsbehandlingen. 
 
De fremskudte sagsbehandlere varetager henholdsvis myndighedsopgaven og den koordinerende funktion 
under kvindens ophold (jf. Servicelovens §109 stk. 7.), hvilket medfører færre overgange og sikrer en 
kontinuitet fra indskrivning til udskrivning fra krisecentret. De fremskudte sagsbehandlere arbejder målrettet 
med økonomi, sundhedsvæsen, dagtilbud, bolig efter opholdet, uddannelse og beskæftigelse. De 
fremskudte sagsbehandlere har et tæt samarbejde både med krisecentre og herberg. De er hurtige til at tage 
kontakt, møde kvinden og afdække hendes behov for hjælp. 
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De fremskudte sagsbehandlere har et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen for eksempel 
Jobcenter eller Ydelsescenter. Hvis kvinden, som tager ophold efter Servicelovens §109, har børn, er der 
også et tæt samarbejde med familieafdelingen. Når kvinder og eventuelt medfølgende børn tager ophold på 
et krisecenter, har både kvinderne og børnene også ret til at modtage psykologhjælp. 
 
Efterværn  
Den tredje kategori af tilbud/indsatser til voldsramte kvinder vedrører efterværn. En del af dette er den hjælp, 
som de fremskudte sagsbehandlere tilbyder kvinden efter endt ophold på krisecenter. De fremskudte 
sagsbehandlere tilbyder, at der udarbejdes en social handleplan (Servicelovens §141) i samarbejde med 
kvinden, med særligt fokus på integration i hverdagslivet efter kvinden har afsluttet sit ophold på krisecentret. 
Efterværnet understreger den helhedsorienterede indsats, som sikrer integration i hverdagen med fokus på 
bolig, økonomi og uddannelse og beskæftigelse. Dette arbejde vil ofte ske i samarbejde med den 
boligsociale indsats eller i samarbejde med frivillige foreninger for eksempel Q-værk, som modtager midler 
efter Servicelovens §18 på Frederiksberg.  
 
Private, regionale og statslige tilbud 
Det helhedsorienterede arbejde med voldsramte borgere er et komplekst område. I den sammenhæng er det 
vigtigt at bemærke, at området løftes af en række tilbud udover de kommunale tilbud, herunder private, 
regionale og statslige tilbud/ indsatser, som borgere fra Frederiksberg Kommune også har mulighed for at 
opsøge og ret til at bruge.  
 
Sagsbehandlerne i Frederiksberg Kommune har også kendskab til og et samarbejde med disse tilbud og 
hjælper borgere videre hertil, når det er relevant. Det kan blandt andet være ambulante rådgivningstilbud. 
Lev uden vold har for eksempel en national hotline, hvor både voldsudsatte og voldsudøvere kan få 
rådgivning døgnet rundt. De har desuden et telefonisk rådgivningstilbud, ’Slip volden’, som rådgiver og 
hjælper mænd og kvinder, der har udøvet vold i nære relationer eller er bekymret for at udøve vold i 
fremtiden. 
 
For yderligere uddybning af tilbud henvises til afdækningen, der er vedlagt som bilag 1. 
 
Anbefalinger til forebyggende indsatser  
I budgetforliget 2020 indgår det, at afdækningen skal pege på hvilke yderligere forebyggende indsatser, der 
kan iværksættes. I følgende afsnit fremgår anbefalinger til tre områder, der kan styrke indsatsen for 
voldsramte på Frederiksberg.  
 
Den seneste opgørelse af omfanget af mennesker, der er berørt af vold, skønner, at 38.000 kvinder og 
19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Derudover skønnes det, at dobbelt så mange udsættes 
for psykisk vold. Af de kvinder og mænd er der cirka 2000 kvinder og cirka 100 mænd, der tager ophold på 
krisecentre om året. Der er ikke tal for, hvor mange kvinder, der opsøger de øvrige tilbud. Men tallene 
indikerer, at der er en stor andel af kvinder, som ikke hjælpes eller søger hjælp. Det kan hænge sammen 
med, at flere voldsramte ikke har erkendt volden, og derfor ikke opsøger hjælp. Dette medfører også, at der 
er begrænset viden om hele gruppen af voldsramte kvinder, og hvad de rette forebyggende tiltag skal være. 
Flere af de interviewede aktører i afdækningen peger dog på, at der er et stort behov for en tydelig 
kommunikation om, hvor man kan få hjælp og kompetenceudvikling blandt kommunale frontmedarbejdere. 
 
På den baggrund anbefales det, at der arbejdes mere målrettet med kommunikation og 
kompetenceudvikling. Et sted, der kan forbedres er den kommunale kommunikation på området. Både i 
forhold til hvilke oplysninger, der er let tilgængelige på kommunens hjemmeside, og hvordan de kommunale 
medarbejdere går i dialog med voldsramte. I den sammenhæng anbefales det at etablere en side på 
kommunens hjemmeside med navne på tilbud og direkte telefonnumre på relevante medarbejdere, som kan 
hjælpe en borger, der er udsat for vold. Dette både i forhold til kommunale tilbud, men især også frivillige og 
private tilbud.  
 
Flere af de interviewede aktører i afdækningen peger desuden på, at der i kommunerne skal fokuseres mere 
på uddannelse af det personale, der er i berøring med voldsramte borgere. Kommunale medarbejdere skal 
kunne screene og hjælpe og rådgive en borger, der er udsat for vold, herunder have viden om, hvilke 
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indsatser, der er til målgruppen, eller hvor man som borger eller ansat kan finde den viden. I budget 2021 
blev der afsat 250.000 kroner i regi af Den Sociale Masterplan til kompetenceløft på det specialiserede 
socialområde. Det anbefales, at nogle af disse midler bruges til at prioritere et kompetenceløft hos 
medarbejdere i socialafdelingen i forhold til arbejdet med borgere, der lever med vold i nære relationer. 
 
Derudover er det væsentligt at styrke samarbejdet med frivillige foreninger om forskellige tilbud, der kan 
hjælpe voldsramte kvinder med at etablere en normal hverdag. Det kan eksempelvis være via Ældresagens 
”handicorps” i forhold til flyttehjælp eller frivillige bedsteforældre for kvinder med børn. Derudover overvejes 
et forsøg med at etablere et peer to peer netværk, det vil sige et netværk af kvinder der tidligere har været 
udsat for vold med henblik på at støtte og hjælpe andre som har været eller er i samme situation. Et sådant 
netværk kan etableres i samarbejde med den boligsociale indsats og civilsamfundet. Det kan være i regi af 
Bydelsmødrene eller Baba-foreningen, da begge allerede har et godt samarbejde med den boligsociale 
indsats. 
 
Forvaltningen vurderer at de forebyggende indsatser samt efterværnsindsatser kan styrkes yderligere via 
tildelingen af §18 midler, så lokalsamfundet understøtter hjælp til voldsramte eksempelvis via ambulant 
støtte eller rådgivning. Der er allerede politisk opbakning til at arbejde på at indgå et formelt §18-partnerskab 
med Projekt Q-værk (socialudvalget den 27.april pkt. 24) med fokus på forebyggelse og efterværn for 
kvinderne. Herudover kan udvalget vælge, at der fremover sker en særlig prioritering af dette område i 
forhold til kriterierne for tildeling af midler efter servicelovens §18 i 2022. Såfremt socialudvalget er enig 
hermed vil forvaltningen indarbejde dette perspektiv i forberedelsen af sagen om fordelingen af puljen til 
frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 som forelægges socialudvalget til beslutning den 23. 
november 2020 . 

Økonomi 

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser ved sagen.  

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

Socialudvalget den 26. oktober 2020, 18. januar 2021 og 1. februar 2021. 

Historik 

Indstilling 26. oktober 2020, pkt. 66: 

Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget 
1. tager afdækningen af tilbud til voldsramte i Frederiksberg Kommune til efterretning, 
2. tager anbefalinger til efterretning om en styrket tredelt indsats, som er særligt målrettet 

kommunikation, kompetenceløft og øget samarbejde med civilsamfund, og 
3. sender afdækningen af tilbud til voldsramte til orientering i Integrationsrådet og Udsatterådet.  

 
 
Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 26. oktober 2020, pkt. 66: 

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse. 
 
 
Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 18. januar 2020, pkt. 5: 

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse. 
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Kapitel 1 – Indledning 

 

Baggrund og formål 

Følgende afdækning af indsatser i Frederiksberg Kommune til voldsramte tager afsæt i budget 2020. 

”Der skal i 2020 forelægges Socialudvalget en afdækning af de forskellige tilbud, der i dag findes i Frederiks-

berg Kommune i forhold til at støtte voldsramte kvinder, og hvilke yderligere forebyggende indsatser, der kan 

iværksættes. Afdækningen skal ske med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecentret og 

frivillige foreninger på området.” 

Nationalt er der også politisk fokus på indsatser til mennesker, der lever med vold i nære relationer. I Finans-

loven 2020 afsatte regeringen sammen med støttepartierne 55 mio. kroner i 2020 og derefter 75 mio. kroner 

årligt til mennesker/borgere, der lever i voldelige relationer, herunder til varige pladser på kvindekrisecentre 

(Socialstyrelsen, 2020). I 2020 er pengene blandt andet fordelt som puljemidler, hvor kommuner, krisecentre 

og NGO’er kan søge puljen ’Udbredelse af ambulante tilbud’ og hvor eksisterende krisecentre og aktører, 

der ønsker at etablere et krisecenter, kan søge puljen ’Etablering af pladser på krisecentre’ (Socialstyrelsen, 

Puljekalender 2020). 

Den seneste tid understøtter samtidig aktualiteten og vigtigheden af indsatser målrettet vold i nære relatio-

ner. I forbindelse med COVID-19 fremrykkede regeringen 11 millioner kroner fra ovenstående, så der her og 

nu kunne oprettes 55 midlertidige nødpladser på kvindekrisecentre, da efterspørgslen på akut støtte steg i 

forbindelse med nedlukningen af det danske samfund. De 55 midlertidige pladser er nu blevet permanente.  

Hvad og hvem indgår i afdækningen? 

Afdækningen af tilbud til borgere, der oplever vold i nære relationer på Frederiksberg, er foretaget i dialog 

med Socialafdelingen, den boligsociale indsats samt Børne- og Ungeområdet (fællesrådgivningen og familie-

afdelingen). Derudover har der været gennemført interviews med de frivillige foreninger, der har voldsramte 

som målgruppe, og som i dag modtager midler via servicelovens §18 i Frederiksberg Kommune. Yderligere 

er forskellige relevante aktører med viden og tilbud til mennesker, der lever med vold, interviewet for at pege 

på generelle udfordringer og anbefalinger til forebyggende indsatser på Frederiksberg. I afsnittet ’Interview-

ede aktører’ fremgår det hvilke aktører, der er blevet interviewet.  

I afdækningen er der også afsøgt viden og brugt data fra forskellige rapporter og forskning på området.  

I afdækningen tages udgangspunkt i de indsatser, som myndigheden på det specialiserede socialområde er 

ansvarlige for. Øvrige indsatser vil også blive beskrevet, men vil ikke blive udfoldet detaljeret.  
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Definition af voldsbegrebet 

Indeværende afdækning af indsatser til voldsramte vil primært fokusere på de indsatser, der er målrettet fy-

sisk og psykisk vold, og som er de mest udbredte typer af vold (VIVE, 2018). Psykisk vold er anerkendt som 

værende ligeså skadelig som fysisk vold, bl.a. med ikrafttrædelsen af den nye lov pr. 1. april 2019, der krimi-

naliserer psykisk vold. 

Socialstyrelsens definition på vold i nære relationer: 

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller 

som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden 

kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en 

bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.” 

(Socialstyrelsen, 2018) 

 

Voldshandlinger kommer til udtryk på mange forskellige måder, hvilket ofte er en medvirkende årsag til, at 

det kan være svært for den voldsudsatte at vide, hvad man er udsat for, hvilket også yderligere kan kompli-

cere at tale om det og opsøge hjælp. 

Omfanget af voldsramte 

Den seneste afdækning af omfanget af berørte af vold skønner, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt 

udsættes for fysisk partnervold. Det svarer til lidt over én procent af befolkningen (Statens Institut for Folke-

sundhed, 2018). Der er tale om en stigning, da samme undersøgelse fra 2010 skønnede, at der var 36.000 

kvinder og 17.000 mænd. Derudover skønnes det, at dobbelt så mange udsættes for psykisk vold. Cirka 2,5 

procent af befolkningen mellem 16-64 år har været udsat for psykisk vold ifølge Det nationale Forsknings- og 

Analysecenter for velfærd (VIVE, 2018). 

Samtidig er der et stort mørketal for hvor mange, der reelt udsættes for vold i nære relationer. Mørketallet for 

mænd antages at være større, da en lavere andel af mænd søger hjælp sammenlignet med kvinder. Udover 

dem, der selv udsættes for vold, er der dem som påvirkes indirekte jævnfør Socialstyrelsens definition om, at 

det at overvære volden kan få de samme følgevirkninger som det at være udsat for den (Rambøll for Social-

styrelsen, 2019). Cirka 33.000 børn er hvert år vidne til vold i hjemmet enten ved at se vold udøvet af foræl-

dre eller søskende eller ved selv at være udsat for vold (Socialstyrelsen: Årsstatistik, 2018). Derudover ved 

man at ”vold går i arv”. Tal fra Askovfondens Dialog mod vold, som er et tilbud til voldsudøvere, anslår, at 74 

procent af de 17.000 voldsudøvere som har været i behandling selv er vokset op i hjem med vold (Askovfon-

den, Dialog mod Vold 2018). 

I 2018 blev der indskrevet 2.019 kvinder på krisecenter og 1.915 børn. Størstedelen af de kvinder, der tager 

ophold på et krisecenter, har levet i et voldeligt forhold i tre til fire år, inden de har opsøgt hjælp på et krise-

center (Socialstyrelsens årsstatistik, 2018). Derudover har cirka 100 mænd taget ophold på et krisecenter 

(Socialstyrelsens årsstatistik, 2014). 
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Nedenstående tabel viser, hvor mange Frederiksbergborgere, der har taget ophold på kvindekrisecenter i 

hhv. 2017, 2018 og 2019. Tallene er svagt stigende over årene, hvilket også afspejler den nationale tendens. 

Tabel 1 Kvinder som tager ophold på kvindekrisecenter (servicelovens §109) 

 2017 2018 2019 

Antal kvinder der har 
taget ophold efter ser-
vicelovens §109 

24 30 32 

Antal kvinder med 
mere end et ophold 

0 1 1 

Gennemsnitslængden 
på et ophold (dage) 

82 70 73 

Kilde Sensum 

 

Der er ikke data fra Frederiksberg på, hvor mange kvinder og mænd, der opsøger andre tilbud og får råd og 

vejledning, når de oplever vold i nære relationer. 

I 2019 blev der modtaget 26 underretninger på børn og unge fra Frederiksberg Kommune. Underretninger 

handler altid om en bekymring for barnet eller den unge, men det behøver ikke nødvendigvis relatere sig til 

krisecenteret, men kan handle om mistrivsel i forbindelse med andet. 

Hvem bliver udsat for vold? 

Vold rammer i alle samfundslag og alle aldre, men der er en overvægt af yngre mennesker, som udsættes 

for psykisk vold, da de har særligt svært ved at sætte grænser i fx parforhold, og som skrevet tidligere er 

kvinder overrepræsenteret i statistikkerne.  

De kvinder, som bliver udsat for vold i nære relationer, er en heterogen gruppe, der er dog et par mindre di-

vergerende tendenser for gruppen. Den første gruppe består af voldsudsatte kvinder med psykiske lidelser, 

som samtidig er socialt udsatte i et vist omfang ved for eksempel at have været udsat for overgreb eller om-

sorgssvigt i barndommen.  

Den anden gruppe består af mere ressourcestærke kvinder. De har samtidig også en stabil arbejdsmarkeds-

deltagelse og oftest en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Disse ressourcestærke kvinder 

identificerer sig ikke umiddelbart som voldsudsatte eller som ”nogen, der skal have hjælp af kommunen”. Det 

betyder, at de kan have vanskeligheder ved at erkende volden, hvilket i sidste ende også skaber en barriere 

for at modtage støtte til at bryde med volden.  

En delmængde af kvinderne i målgruppen er etniske minoritetskvinder. Disse kvinder oplever ofte et kom-

plekst problembillede, da de kommer fra kulturer, hvor familiemønstre og kønsroller kan være forskellige fra 

mønstre og roller hos majoriteten i det land, de befinder sig i. Særligt nogle kvinders kulturelle og religiøse 

tilhørsforhold betyder, at kvinderne udviser stor loyalitet til familien og manden som familiens overhoved. 

Dette øger samtidig kvindens afhængighed til de familierelationer, hvor volden udøves (Rambøll, 2020). Af 

de kvinder som tager ophold på krisecentre, er der en overvægt af kvinder med minoritetsbaggrund. 
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Kapitel 2 - Tilbud og indsatser på Frederiksberg til voldsramte 

De følgende afsnit beskriver, hvilke tilbud og indsatser kvinder på Frederiksberg tilbydes, når de lever med 

vold i nære relationer. Tilbuddene og indsatserne kan deles op i tre typer. Den første er de mere forebyg-

gende tiltag, den anden er tilbud og indsatser, som ydes ved det akutte behov for hjælp. Og den tredje typer 

dækker over efterværnsindsatser og tilbud. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som tilbydes i Socialaf-

delingen, men indsatser i andre afdelinger samt i civilsamfund vil også blive gennemgået. 

Indsatser i Socialafdelingen 

Kommunens forpligtelse overfor voldsramte er bestemt af lov om social service, som på et overordnet niveau 

beskriver de indsatser, som kommunen skal tilbyde borgere, der oplever vold i nære relationer. 

Helt overordet set er kommunen forpligtet via servicelovens §81 til at yde støtte til borgere med sociale pro-

blemer, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Bestemmelsen fastsætter formålet med den kommunale 

indsats og samtidig udmønter bestemmelsen nogle grundlæggende socialpolitiske principper vedtaget af det 

politiske niveau. Den sociale indsats bygger på et formål om: 

 forebyggelse af en forværring 

 forbedring af individets funktions- og udviklingsmuligheder 

 forbedring af individets muligheder for livsudfoldelse 

 en helhedsorienteret indsats afpasset efter den enkeltes behov 

Servicelovens §81 understreger dels det forebyggende element og dels den samlede helhedsorienterede 

indsats, som kan bidrage til at forbedre den enkeltes sociale funktion, udviklingsmuligheder og livsudfoldelse 

samt støtte den enkeltes muligheder for en selvstændig tilværelse. I forhold til voldsramte vil der være brug 

for forskellige indsatser på et forebyggende-, akut- og efterværnsniveau, for at favne den komplekse situa-

tion voldsramte ofte står i og tilbyde en helhedsorienteret indsats. Indsatserne vil naturligvis afhænge af vol-

dens karakter, herunder hvor farlig den er og hvilken form for hjælp, der hjælper den voldsramte bedst videre 

samt, hvilken form for hjælp den voldsramte selv ønsker. 

Del 1 - Forebyggelse 

De forebyggende indsatser Frederiksberg Kommune tilbyder voldsramte borgere består af rådgivning og vej-

ledning i dialog med borgeren både fra kommunens myndighedsmedarbejdere og medarbejdere i de bolig-

sociale områder. Derudover har kommunen et tæt samarbejde med frivillige foreninger. 

Team for Forebyggelse og Afklaring i Socialafdelingen 

Team for Forebyggelse og Afklaring i Socialafdelingen er ”indgangen” for voksne borgere, som har brug for 

rådgivning eller hjælp (§§10 og 12 i serviceloven). Teamet modtager henvendelser fra alle borgere, som kan 

være i målgruppen for en social indsats. I dette team giver medarbejderne blandt andet råd og vejledning til 

de borgere, som har behov for det. Der registreres ikke henvendelser, som vedrører partnervold specifikt, 

men teamet vurderer, at de modtager omkring to til tre henvendelser om måneden fra borgere, som oplever 
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vold i nære relationer. Medarbejderne går i dialog om volden med de borgere, der henvender sig og taler 

med borgeren om problematikker, der relaterer sig hertil. Medarbejderne rådgiver ofte borgeren til at tage 

kontakt til et krisecenter for mere specifik rådgivning eller til at tage ophold på et krisecenter. 

Indsatser under den boligsociale indsats 

I den boligsociale indsats arbejdes der forebyggende med en række tilbud til kvinder, herunder indsatser der 

relaterer sig til vold. Den forebyggende indsats indebærer blandt andet oplæg om kvinders rettigheder, lige-

stilling og kvinders økonomi. Det sker i forbindelse med blandt andet barselsnetværk i regi af foreningen By-

delsmødre, ligesom selve bydelsmoruddannelsen er en uddannelse, hvor kvinderne får viden om ligestilling 

og kvinders rettigheder. Vold er også et tema, der oftest tages op i den boligsociale indsats ’kvindenetvær-

ket’. Den boligsociale indsats samarbejder også med Baba, som er et tilbud rettet mod mænd og deres rolle 

som far i familien. Både Bydelsmødre og Baba modtager midler efter servicelovens §18 (kommunalbestyrel-

sens forpligtelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger) fra Frederiksberg Kom-

mune. 

Samarbejde med civilsamfundet 

Via servicelovens §18 støtter Frederiksberg Kommune frivillige aktiviteter målrettet kvinder, der lever med 

vold i nære relationer hos hhv. Projekt Q-værk samt Kvindekrisecenteret Frederiksberg. På kvindekrisecen-

teret støtter kommunen aktiviteter drevet af frivillige, der tilbyder kvinder og børn socialt støttende og om-

sorgsgivende aktiviteter under opholdet. Disse er supplement til den professionelle indsats på krisecenteret. 

Frederiksberg støtter derudover frivillige aktiviteter i Projekt Q-værk , som laver netværksaftener med det for-

mål at forebygge at kvinder ender i voldelige relationer igen senere i livet. Kommunen giver også midler til Q-

værks projekt om understøttelse af et frivilligkorps i samarbejde med socialrådgiveruddannelsen, så de 

bedre kan understøtte den komplekse målgruppe. 

Private, regionale og statslige tilbud 

Der er en række landsdækkende tilbud, som borgere fra Frederiksberg Kommune også har mulighed for at 

opsøge. Her kan kvinderne også tilbydes specialiseret og kompetent hjælp til at få brudt med volden.  Der 

findes eksempelvis flere ambulante rådgivningstilbud, som er relevante i et forebyggende perspektiv både 

for borgere, der ikke har opsøgt hjælp før, og borgere der før har modtaget tilbud eller taget ophold på krise-

center.  

Dannerhuset har et ambulant rådgivningstilbud, ’Sig det til nogen’. Danner har aktuelt fået tildelt midler fra 

Socialstyrelsen til at udbrede deres indsatser mod vold i nære relationer.  

’Lev uden vold’ har en national hotline, hvor både voldsudsatte og voldsudøvere kan få rådgivning døgnet 

rundt. De har desuden et telefonisk rådgivningstilbud, ’Slip volden’, hvor de rådgiver og hjælper mænd og 

kvinder, der har udøvet vold i nære relationer eller er bekymret for at udøve vold i fremtiden. 
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Organisationen ’Dialog mod vold’ er et helhedsorienteret tilbud, der tilbyder behandling til både udøvere og 

udsatte voksne såvel som børn og unge. De har fokus på, at bryde den voldelige adfærd, så den negative 

sociale arv kan brydes og børn, der er i risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet, kan forblive i eget hjem. 

Mandecentret på Frederiksberg tilbyder personlig rådgivning, coaching, fokusgrupper, parsamtaler, børne-

samtaler og samvær med andre mænd der ønsker hjælp til at tackle skilsmisser og parbrud, herunder hvis 

de er udsat for psykisk eller fysisk vold i parforholdet. I særlige tilfælde hjælper mandecentret også med mid-

lertidige boliger. 

Center for voldsramte på Frederiksberg Hospital tilbyder støtte til voksne mænd og kvinder, der har oplevet 

eller oplever fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer. De laver en grundig udredning af sociale og hel-

bredsmæssige problemer. Forløbet for den enkelte borger planlægges individuelt afhængigt af problemstillin-

gen. Center for voldsramte koordinerer henvisning og forløb af igangværende behandling og tiltag andre ste-

der. 

Derudover har familieretshuset (den tidligere statsforvaltning) også et tilbud om at mægle i familier, hvor 

kvinden (eller manden) søger skilsmisse på grund af vold.  

Del 2 - Indsatser ved akut behov 

Den anden type af tilbud er dem som tilbydes kvinden i en mere akut situation, hvor hun aktivt selv har op-

søgt hjælp. De akutte tilbud sikrer beskyttelse, omsorg og støtte til kvinder der er udsat for vold på et niveau, 

hvor det ikke er sikkert at opholde sig i eget hjem. Frederiksberg Kommunes Socialafdeling tilbyder en mål-

rettet og fremskudt indsats til de kvinder, som tager ophold på krisecentre. Netop den fremskudte indsats 

anbefales af flere faglige organisationer på området. 

Kvindekrisecenter og herbergs- og forsorgspladser (servicelovens §§109 og 110) 

Når en kvinde har været udsat for vold i en nær relation, kan hun søge hjælp på et kvindekrisecenter (ser-

vicelovens §109).  

 

Kommunen er forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold (krisecenter) for kvinder, som har været udsat for 

vold, eller trusler om vold, og deres børn. Kvinden kan selv møde op på krisecenteret eller få en henvisning 

fra en offentlig myndighed, f.eks. kommunen. Det er krisecentret, der i sidste ende træffer beslutning om, 

hvorvidt kvinden kan tage ophold på krisecenteret. Hvis der ikke er flere ledige pladser, vil krisecentrets med-

arbejdere hjælpe kvinden videre til et andet krisecenter. Formålet med indsatsen på kvindekrisecentre er be-

skyttelse, omsorg og støtte til kvinderne, hvor der arbejdes med den enkelte kvindes trivsel og generelle livs-

situation. Indsatsen for kvinder i voldelige relationer handler om at understøtte, at kvinderne bliver klar til at 

mestre livet, får tilknytning til arbejdsmarkedet og klarer sig i egen bolig. 

Når først kvinden får ophold på krisecentret skal kommunen give den indledende og koordinerede støtte til 

kvinderne. Derudover tilbydes der psykologbehandling fra fire timer og op til ti timer af en autoriseret psyko-

log til de medfølgende børn. Psykologbehandlingen skal tilbydes uanset længden på opholdet. I juni 2020 
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vedtog Folketinget et lovforslag, der ligeledes giver ret til 10 timers gratis psykologhjælp til borgeren, som 

indskrives på et krisecenter.   

Ifølge servicelovens §110 er kommunen forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med 

særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botil-

bud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

Mænd, der oplever vold i nære relationer og ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan tage ophold un-

der servicelovens §110. Servicelovens §110 er typisk herbergs- og forsorgspladser og målgruppen er ikke 

specifikt voldsramte.  

Fremskudt indsats til borgere på krisecentre og herbergs- og forsorgspladser 

Når en kvinde fra Frederiksberg tager ophold på et kvindekrisecenter (eller servicelovens §110 tilbud til 

mænd), har Socialafdelingen en gruppe af fremskudte sagsbehandlere, som yder en målrettet indsats både 

under opholdet og efter, når borgerne skal etablere et liv efter et endt ophold. De fremskudte sagsbehand-

lere har hyppigt kontakt med kvinderne og indgår i et tæt samarbejde med krisecentret om at løse de forskel-

lige og mangfoldige problemstillinger, som kvinderne oplever. Derfor har de fremskudte sagsbehandlere en 

mindre sagsstamme end de øvrige sagsbehandlere, og de har modtaget undervisning og taget kurser inden 

for vold, æresrelateret vold etc. 

De fremskudte sagsbehandlere tilbyder, at der udarbejdes handleplaner efter servicelovens §141 og §12 a 

(handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter), som der følges op på løbende. Den 

sociale handleplan (servicelovens §141), som de fremskudte sagsbehandlere laver, har særligt fokus på in-

tegration i hverdagslivet efter kvinden har afsluttet sit ophold på krisecentret. Der arbejdes blandt andet mål-

rettet med bolig, økonomi, sundhedsvæsen, dagtilbud, bolig efter opholdet, og uddannelse og beskæftigelse. 

De fremskudte sagsbehandlere har et tæt samarbejde både med krisecentre og herberg. Når en kvinde ta-

ger ophold på et krisecenter er de fremskudte sagsbehandlere hurtige til at tage kontakt og afdække kvin-

dens behov for hjælp. 

De fremskudte sagsbehandlere varetager henholdsvis myndighedsopgaven og den koordinerende funktion 

(jf. servicelovens §109 stk. 7.), hvilket medfører færre overgange og sikrer en kontinuitet fra indskrivning til 

udskrivning fra kvindekrisecentret. 

De fremskudte sagsbehandlere har et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen. Hvis kvinden, som 

tager ophold efter servicelovens §109, har børn, er der et tæt samarbejde med familieafdelingen, som udar-

bejder en udredning efter servicelovens §50, hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig 

støtte. 
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I forbindelse med det koordinerende arbejde, som de fremskudte sagsbehandlere varetager, anvender de 

den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI er en intensiv og recoveryorienteret ind-

sats, som forløber over cirka ni måneder i tre faser. Indsatsen er særlig intensiv i starten og aftager i takt 

med, at opgaver og ansvar overdrages til borgeren selv og dennes netværk.  

Når den koordinerende indsats afsluttes, tager den fremskudte sagsbehandler stilling til, om borgeren har 

behov for yderligere støtte for eksempel støttekontaktperson efter servicelovens §85. Herudover formidler 

den fremskudte sagsbehandler kontakten til frivillige organisationer som for eksempel Q-værk eller den bolig-

sociale indsats. 

Et tæt samarbejde mellem kommune og privat aktør/krisecenter beskrives som meget positivt af flere af de 

interviewede aktører, da det mindsker overgangsproblematikkerne mellem det kommunale og private, når 

sagsbehandlere er fysisk tilstede og indgår med en koordinerende rolle både under kvindens ophold på kri-

secenter og efterfølgende. I sidste ende kan det hjælpe kvinden på en bedre måde og kan også skabe et 

bedre forhold/mulighed for at fastholde et liv uden vold. Den koordinerende indsats er kernen i en helheds-

orienteret indsats og er afgørende for, at kvinder ikke vender tilbage både til voldsudøveren samt krisecen-

tret. 

Den fremskudte indsats har også et stort fokus på boliger til målgruppen. Der arbejdes aktivt med, at kvinder 

skriver sig op til bolig under sit ophold på krisecentret. Ligeledes er voldsramte kvinder med børn en priorite-

ret målgruppe på Frederiksberg til de kommunalt anviste boliger.  

Familierådgivningen (Børne- og Ungeområdet) 

Familieafdelingen henviser borgere, der lever med vold i nære relationer til Familie- og Ungerådgivningen 

(FUR), som er et specialiseret psykologisk behandlings- og undersøgelsestilbud. Hos FUR tilbydes opføl-

gende samtaler med psykologer á 8-10 gange til kvinder, der har været på kvindekrisecentre med medføl-

gende børn, som stadig har behov for rådgivende og vejledende samtaler efter endt ophold på krisecentret. 

Borgere kan selv henvende sig til Fællesrådgivningens åbne rådgivning med problemer omkring vold i fami-

lien. Her kan de modtage rådgivning og vejledning eller blive visiteret til videre forløb hos eksempelvis fæl-

lesrådgivningens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller FUR. De kan også henvise til krisecenter 

eller lave en underretning til familieafdelingen, hvis det vurderes nødvendigt. I den åbne rådgivning oplever 

sagsbehandlerne også, at unge, der oplever voldelige forhold (ofte psykiske), ringer for at få råd og vejled-

ning. Fællesrådgivningen henviser desuden til relevante aktører, eksempelvis Dialog mod vold, Mødrehjæl-

pen eller til læger. 

Den rådgivning, der gives i Fællesrådgivningen og FUR, har altid fokus på børnene og den unge. 

Det er vigtigt at bemærke, at indsatsen til voldsramte ikke løftes alene i kommunalt regi. Kommuner får refu-

sion i forhold til servicelovens §§ 109 og 110 ophold samt i forhold til udgifter til bistands-, støtte-, beskæfti-
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gelses- og aktivitetstilbud mv. (Retsinformation 2017). Desuden løftes området i regionalt regi, hvor eksem-

pelvis familieretshuset mægler i forhold, hvor der er behov for skilsmisse af særlige grunde, herunder fysisk 

vold, psykisk vold og seksuelle overgreb. 

Del 3 - Efterværn 

Den tredje kategori af tilbud/indsatser til voldsramte kvinder vedrører efterværn. En del af dette er den hjælp, 

som de fremskudte sagsbehandlere fra Socialafdelingen tilbyder kvinden efter endt ophold på krisecenter. 

De fremskudte sagsbehandlere sørger for, at kvinden kommer godt videre efter endt ophold på krisecenter. 

Blandt andet i forhold til at henvise til foreninger og organisationer der tilbyder forskellige forløb. Efterværnet 

er et vigtigt led i forebyggelsen af, at kvinden vender tilbage til et voldeligt forhold, et nyt voldeligt forhold og 

krisecenteret. Efterværnet understreger den helhedsorienterede indsats, som sikrer integration i hverdagen 

med fokus på bolig, økonomi og uddannelse og beskæftigelse.  

Socialafdelingens fremskudte sagsbehandlere har et formaliseret samarbejde med de boligsociale medar-

bejdere om et boligsocialt støttetilbud efter endt koordinerende forløb. De boligsociale medarbejdere hjælper 

kvinden/familien med at få etableret en hverdag og et netværk gennem boligsociale indsatser og indsatser 

med førnævnte samarbejdspartnere. 

Kapitel 3 - Anbefalinger til forebyggende indsatser 

I budgetforliget indgår det, at der skal peges på, hvilke øvrige forebyggende indsatser, der kan iværksættes. 

Derfor har forvaltningen i sin afdækning af tilbud til voldsramte haft fokus på eventuelle mangler/udfordringer 

i afdækningen af tilbud og indsatser til borgere, der oplever vold i nære relationer på Frederiksberg.  

Som der er nævnt tidligere er gruppen af voldsramte en heterogen gruppe af kvinder, og store dele af grup-

pen har kommunen sjældent kendskab til. At være udsat for vold er tabuiseret, og en del kvinder vil ikke er-

kende, at de er udsat for vold, og vil ikke opsøge hjælp i en kommune. 

I afdækningen af tilbud til voldsramte er der, som beskrevet tidligere, foretaget en række interviews med or-

ganisationer og tilbud, som har voldsramte som målgruppen. Når disse aktører er adspurgt om hvilke fore-

byggende indsatser, de vil anbefale en kommune at prioritere, er der entydigt blevet peget på uddannelse af 

frontpersonale samt udpegning af nøglepersoner, der har opdateret viden om tilbud til voldsramte. Det er et 

vigtigt trin i den forebyggende indsats, så der er større mulighed for, at hjælpe kvinder, før volden intensive-

res og ødelægger kvindens livsgrundlag i endnu højere grad. 

Flere af de interviewede organisationer og aktører fortæller, at kvinderne ofte har kontakt med andre instan-

ser i kommunen, hvor de oplever, at der mangler et generelt kendskab fra de medarbejdere, som kvinderne 

møder i forhold til, hvad det vil sige, at leve i voldelige relationer herunder hvilke konsekvenser, det får, når 

man er udsat for vold. 
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Kvinderne oplever, at mødet med de kommunale instanser på grund af det manglende kendskab, kan føre 

til, at de bliver mere nedbrudt, da de kan føle, at deres problemer negligeres og ikke imødekommes. 

Nogle voldsramte oplever også, at de bliver hjulpet og rådgivet forkert. For eksempel vil flere voldsramte op-

leve det som et forkert tilbud/hjælp at blive henvist til et krisecenter, da mange voldsramte ikke opfatter sig 

selv som i målgruppen for dette tilbud. De oplever, at det er et for drastisk skridt at flytte på et krisecenter, da 

de måske ikke oplever eller har en erkendelse af, at deres problemer løses ved at flytte væk fra voldsudøve-

ren. 

Med afsæt i de eksisterende tilbud og ovenstående problematikker på området, forslås følgende i forhold til 

yderligere forebyggende indsatser til voldsramte. 

Målrettet kommunikation 

Flere af de interviewede organisationer pegede på, at det er centralt i indsatsen til voldsramte, at der er klar-

hed over, hvor voldsramte kan søge og få målrettet hjælp. Der ligger således et vigtigt arbejde i at forankre 

en kommunikationsindsats, så det sikres, at både borgere og medarbejdere i kommunen ikke er i tvivl om, 

hvor de kan få hjælp, når en borger er udsat for vold i en nær relation. Det er en central del i forebyggelsen 

af, at voldelige relationer udvikler sig.  På den baggrund anbefales det, at der arbejdes mere målrettet med 

kommunikation. Et sted, der kan forbedres er den kommunale kommunikation på området. Både i forhold til, 

hvilke oplysninger, der er let tilgængelige på kommunens hjemmeside og hvordan de kommunale medarbej-

dere går i dialog med voldsramte. Der kan eksempelvis etableres en side på kommunens hjemmeside med 

navne på tilbud og direkte telefonnumre på relevante medarbejdere, som kan hjælpe en borger, der er udsat 

for vold. Dette både i forhold til kommunale tilbud, men især også frivillige og private tilbud. På hjemmesiden 

skal det tydeligt fremgå, hvem der sidder med viden samt hvilken viden og funktion de har. Den målrettede 

kommunikation skal være på flere sprog for at målrette sig de relevante målgrupper. 

Information om hjemmesiden og centrale kontaktpersoner kan ske via sociale platforme så muligheden for 

rådgivning og vejledning kommunikeres ad flere kanaler end de gængse kommunale hjemmesider. 

Kompetenceudvikling 

Ved etablering af målrettet kommunikationsindsats anbefales det også, at der arbejdes mere målrettet med 

kompetenceløft til kommunale medarbejdere, så de har bedre forudsætninger for at rådgive og hjælpe volds-

ramte borgere. Med relativt få redskaber kan kommunale medarbejdere blive oprustet til bedre at kunne 

hjælpe borgere, der er udsat for vold også ved at lære fagligt specifikke metoder/redskaber at arbejde med. I 

Socialafdelingen vil det være relevant at tilbyde kompetenceløft til de sagsbehandlere, som sidder i Forebyg-

gelse og Afklaring, de fremskudte sagsbehandlere samt de boligsociale medarbejdere. Det vil styrke deres 

kompetencer på området og sikre, at de har et sprog til dels at kunne snakke om og håndtere de problema-

tikker den voldsramte sidder med, tilbyde dem den korrekte hjælp, men også tilegne sig en opdateret viden 

om tilbud og organisationer, som kan hjælpe den voldsramte videre. I budget 2021 blev der afsat 250.000 
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kroner i regi af Den Sociale Masterplan til kompetenceløft på det specialiserede socialområde. Det anbefa-

les, at nogle af disse midler bruges til at prioritere et kompetenceløft hos medarbejdere i socialafdelingen i 

forhold til arbejdet med borgere, der lever med vold i nære relationer. 

Kompetenceløft hos frontpersonale (uden for socialafdelingen) 

Vold i nære relationer er et komplekst område, da der er meget tabu, benægtelse og frygt forbundet med 

problematikkerne. Hvis området for alvor skal løftes kan det derfor anbefales, at der sker et kompetenceløft 

hos en bred gruppe af medarbejdere, for eksempel sundhedsplejersker, lærere, læger, politi, pædagoger 

osv., så de bliver klædt bedre på til at spotte kvinder, mænd eller børn, som er udsat for vold, og at frontper-

sonalet ved, hvordan de håndterer det, hvis de har mistanke om vold i relationer samt hvor de skal henvende 

sig. Det er et vigtigt forebyggende element, da det ved tidlig indgriben / hjælp vil være muligt at stoppe vol-

den i at eskalere. 

Udvikling af efterværnsindsatser 

På baggrund af afdækningen er der et potentiale i at udvikle efterværnet til kvinder, der lever med vold i 

nære relationer. Både i det forebyggende regi og efterværnsregi anbefales det, at prioritere midler fra ser-

vicelovens §18 til frivillige indsatser, der understøtter indsatser rettet mod voldsramte eventuelt via ambulant 

støtte og rådgivning. Der er allerede politisk opbakning til at arbejde på at indgå et formelt §18-partnerskab 

med Projekt Q-værk (socialudvalget 27. april 2020 pkt. 24) med fokus på forebyggelse og efterværn for kvin-

derne.  

Der kan også tænkes i et form for peer to peer netværk (et netværk af kvinder der tidligere har været i volds-

relationer) som kan støtte og hjælpe andre som har været eller er i samme situation. Et sådant netværk kan 

etableres i samarbejde med den boligsociale indsats og civilsamfundet, for eksempel i et samarbejde med 

Bydelsmødrene eller Babaforeningen. Det anbefales, at der generelt tænkes i øget samarbejde med frivillige 

foreninger om forskellige tilbud der kan hjælpe voldsramte kvinder med at etablere en normal hverdag. Det 

kan eksempelvis være via Ældresagens ”handicorps” i forhold til flyttehjælp eller frivillige bedsteforældre for 

kvinder med børn. 

Opsamling 

I Frederiksberg Kommunen er der en række tilbud til voldsramte, som kan opdeles i tre typer tilbud/indsatser. 

Der er de forebyggende tilbud, tilbud og indsatser til det akutte behov for hjælp samt efterværn. Det vurde-

res, at der er en god og helhedsorienteret indsats i den akutte fase, når kvinden har søgt ophold på krisecen-

ter, men der et potentiale i både at udbygge den forebyggende indsats og efterværnsindsatsen. Det er oplagt 

at gøre i form af en mere målrettet kommunikationsindsats om, hvilke tilbud og indsatser der er til kvinder, 

der lever med vold samt kompetenceudvikling/uddannelse af medarbejdere, som møder eller taler med kvin-

der (eller mænd), der er udsat for vold. Derudover ses der et potentiale i at udbygge den eksisterende efter-

værnsindsats over for voldsramte i samarbejde med civilsamfundet og den boligsociale indsats.  
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Interviewede aktører 

 

Krisecentre  

Danner Krisecenter (videnscenter) og ”Sig det til nogen” (under Danner). 

Dansk Kvindesamfunds krisecenter på Vodroffsvej. 

Mandecentret på Diakonissestiftelsen. 

 

Frivillige foreninger 

Projekt Q-værk (modtager midler efter servicelovens §18) 

Lev uden vold (Landsdækkende) 

Dialog mod vold – Askovfonden (Landsdækkende) 

Exitcirkel (Landsdækkende) 

 

Regionale tilbud 

Center for voldsramte, Frederiksberg Hospital  
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