
Støtte til ungekrisecentre 
1 Titel Støtte til ungekrisecentre  

2 Forslagsstiller Børne- og Socialministeriet 

3 Tilskudsmodtager Private og frivillige organisationer. 

4 Forslagets formål Formålet med initiativet er at støtte etableringen og driften af ungekrisecentre eller ”ungebaser” 
drevet af private eller frivillige organisationer, der har indgået en samarbejdsaftale med en eller 
flere kommuner om etableringen af et sådant center.  

Et ”ungekrisecenter” eller en ”ungebase” er et fysisk sted, hvor unge under 18 år i akut krise og 
med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte for at få midlertidigt ly, rådgivning og 
vejledning i trygge rammer. 

Formålet er at give unge et sted, hvor de kan gå direkte ind ”fra gaden” og få hjælp og vejledning, 
når de oplever at være i krise, fx på grund af omsorgssvigt, overgreb eller mistrivsel, uden først at 
skulle henvende sig til kommunen og uden nødvendigvis at inddrage deres forældre først. Det kan 
både være børn og unge, som er anbragte, og børn og unge, som bor hjemme.  

Derudover vil der være mulighed for, at unge i alderen 14 til 17 år kan overnatte på stedet i akutte 
situationer i en kortere periode på op til fem dage med mulighed for at forlænge opholdet i op til 
yderligere to dage, hvis der konkret viser sig et behov for det.   

5 Beskrivelse af initiativet 
og aktiviteter 

Ungekrisecentre skal først og fremmest være et gratis rådgivningstilbud for personlige (evt. 
anonyme) henvendelser og skal således levere rådgivning og vejledning i trygge rammer for børn 
og unge i krise og kriselignende situationer. 
Ungekrisecentrene vil være et supplement til de eksisterende rådgivnings- og støttemuligheder i 
kommunen til at hjælpe udsatte børn og unge. Dermed ændrer initiativet ikke ved, at det fortsat er 
kommunernes ansvar at give hjælp og støtte til udsatte børn og unge.  
 
Et ungekrisecenter skal være en fysisk lokalitet centralt placeret i byer af en vis volumen for at 
sikre let tilgængelighed og adgang for målgruppen og for at sikre, at centrene når så bredt ud til 
målgruppen som muligt. Centrene skal have døgnåbent. 
 
Åben, anonym rådgivning 
Målgruppen for centrene er sårbare og udsatte børn og unge under 18 år i krise eller kriselignende 
tilstand. Tilbuddet skal ikke yde decideret behandling, og derfor forudsættes det, at centret 
hjælper unge, der har tungere problemstillinger, fx omsorgssvigt, fysisk vold, psykisk vold 
og/eller seksuelle overgreb, med at få hjælp fra den kommunale socialforvaltning. 
 
”Akut-anbringelsessted”  
Centrene kan, hvis de ønsker det, også etablere og tilbyde sengepladsfaciliteter som et akut-
anbringelsessted målrettet unge på mellem 14 og 17 år og alene for en kort periode.  
 
Personalet på de ungekrisecentre, som etablerer sig som et anbringelsessted mhp. at tilbyde 
sengepladser som akutanbringelsessted, skal opfylde de kvalitetskrav om personalets 
kompetencer, som stilles til anbringelsessteder for børn og unge.  
 
Etableringen af sengepladser vil rammemæssigt være betinget af en række forhold:  

 Den unge kan maks. opholde sig på stedet i op til fem dage med mulighed for forlængelse i 
op til yderligere to dage, hvis der konkret viser sig behov for det, fx 



hvis de ekstra dage er det, der skal til, for at den unge kan vende godt hjem igen, eller 
hjælpes godt videre.  

• Ungekrisecentres sengepladsfunktion som et ”akut-anbringelsessted” vil være betinget af, at 
stedet får en forudgående godkendelse fra socialtilsynet som et egentligt anbringelsessted (et 
opholdssted) og dermed omfattes af de gældende regler for anbringelsessteder herunder 
tilsyn.  

• Sengepladserne vil derudover alene kunne anvendes enten med samtykke fra 
forældremyndighedsindehaver eller uden forældrenes samtykke i de tilfælde, hvor der bliver 
truffet en egentlig afgørelse om en akut anbringelse af et barn på 14 år eller derover. 

Tilbuddet kan også aftale med en kommune, at tilbuddet bruges som et børnevenligt og trygt 
fysisk sted (en ”børnebase”) for fx afholdelse af samvær mellem anbragte børn og forældre eller 
netværk. Det vil være frivilligt, om centret ønsker at etablere og tilbyde sådanne rammer til 
afholdelse af samvær. 
 
Det forventes, at 1 - 2 organisationer kan modtage støtte i projektperioden.  

6 Forslagets 
succeskriterier 

De private og frivillige organisationer etablerer kontakt til børn og unge i krise og kriselignende 
situationer og yder rådgivning og vejledning i trygge rammer. 
 

7 Viden, evaluering og 
opfølgning  

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til en afsluttende erfaringsopsamling og kortlægning, som 
foretages af en ekstern leverandør.  
 
Delinitiativet har ikke udvikling af ny viden som formål. 

8 Udmøntning, inkl. 
tidsplan 
 
 

Udmøntning 
Ansøgningspuljen udmøntes med én ansøgningsrunde i 2019. Ansøgningspuljen kan søges af 
private og frivillige organisationer, som har indgået en samarbejdsaftale med en kommune eller 
flere om at etablere et ”ungekrisecenter”.  Der afsættes i alt 21,0 mio. kr. til initiativet i perioden 
2019-2022, hvoraf der afsættes 20,4 mio. kr. til en ansøgningspulje, 0,5 mio. kr. til en afsluttende 
erfaringsopsamling og kortlægning ved en ekstern leverandør og 0,1 mio. kr. til Socialstyrelsens 
varetagelse af udbud og projektledelse af evalueringen. 
 
Tidsplan  

Tid Aktivitet 

2. kvartal – 3. 
kvartal 2019 

Ansøgningspulje udmeldes.  
 

3 - 4. kvartal 2019 Udmøntning af ansøgningspulje og etablering af 
ungekrisecentrene. 

2020 - 2021 Udmøntning af ansøgningspulje og drift af 
ungekrisecentrene. 

2022 Forberedelse og gennemførsel af 
erfaringsopsamling/kortlægning af 
ungekrisecentrenes virke ved ekstern leverandør.  

  

9 Varighed og 
implementering  

Bevillingen til initiativet er fireårig (2019-2022).  
Ansøgningspuljens projektperiode er op til fire år.  

10 Evt. efterregulering - 

 



Mio. kr. i 2019-PL 2019 2020 2021 2022 I alt 

Forslag i alt 3,0 6,0 6,0 6,0 21,0 

9.  Styrket indsats til mænd i krise 

9a. Pulje til indsatser på mandekrisecentre 
1 Titel Pulje til indsatser på mandekrisecentre  

2 Forslagsstiller - 

3 Tilskudsmodtager Kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise. 

4 Forslagets formål Det skønnes, at 38.000 kvinder (1,6 pct.) og 19.000 mænd (0,8 pct.) i Danmark i 2017 blev 
udsat for fysisk partnervold1. 

Mænd, som har været udsat for vold eller på anden måde oplever krise i livet, kan have behov 
for særlig støtte.  

Formålet med initiativet er derfor at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå 
en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.  

5 Beskrivelse af initiativet 
og aktiviteter 

Der udmøntes en ansøgningspulje, som har til formål at støtte projekter i mandekrisecentre, som 
har særskilte tilbud til mænd i krise fx efter samlivsophør og fyring. Projekterne kan fx bestå at 
tilbyde mænd i krise ambulant rådgivning, netværksaktiviteter og efterværnsaktiviteter.  

 
Ansøgerkredsen er kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise.  

6 Forslagets succeskriterier Med initiativet skabes der flere tilbud og aktiviteter til mænd, som har været udsat for vold i 
nære relationer eller på anden måde oplever krise i livet. 

7 Viden, evaluering og 
opfølgning  

Initiativet har ikke udvikling af ny viden som formål. 

8 Udmøntning, inkl. 
tidsplan 
 
 

Udmøntning 
Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje.  
 
Tidsplan  

Tid Aktivitet 

3. kvartal 2019 Puljen udmeldes. 

4. kvartal 2019 Puljen udmøntes. 

  
9 Varighed og 

implementering  
Bevillingen er etårig og udmøntes som en ansøgningspulje i 2019, men støtten til den enkelte 
modtager kan udbetales over en periode på op til 2 år. 

1 Statens Institut for Folkesundhed 2018 


