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Social- og Indenrigsministeriet. København, den 24. august 2020.

a. Social- og Indenrigsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner
som led i udmøntningen af 41,3 mio. kr. på § 15.75.32. Kvindekrisecentre:
– Overførsel af 2,5 mio. kr. i 2020 til § 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

vedrørende ret til psykologhjælp.
– Udmøntning af 38,8 mio. kr. i 2020 ansøgningspulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre

på § 15.75.32. Kvindekrisecentre.

Udgifterne i 2020 finansieres af de på finansloven 2020 opførte midler under § 15.75.32. Kvindecen-
tre (Reservationsbev.) på 55,0 mio. kr.

b. Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 55,0 mio. kr. i 2020 og 75,0 mio. kr. årligt i 2021
og frem med henblik på at sikre, at kvinder i målgruppen for kvindekrisecentre hurtigt får den hjælp,
de har brug for. Midlerne blev afsat som en ramme med henblik på senere udmøntning til konkrete
indsatser efter aftale med partierne bag finanslovsaftalen.

Aftalepartierne har aftalt, at midlerne skal udmøntes til hhv. :
– Psykologhjælp til kvinder, der får ophold på krisecentre,
– og til etablering samt efterfølgende drift af flere kvindekrisecenterpladser.

Da midlerne på finansloven for 2020 er afsat som en ramme, er der ikke bevillingsmæssig hjemmel
til den konkrete udmøntning af midlerne. Der skal således etableres hjemmel, førend udmøntningen,
herunder udmeldingen af ansøgningspuljen til etablering af flere pladser på kvindekrisecentre, kan
igangsættes.

Partierne bag Aftale om finansloven for 2020 har tilsluttet sig, at bevillingen i 2020 udmøntes dels
2,5 mio. kr. til psykologhjælp til kvinder og dels 38,8 mio. kr. til etablering. Med aktstykket udmøn-
tes 41,3 mio. kr. af rammen på § 15.75.32. Kvindekrisecentre, der i alt udgør 55,0 mio. kr. i 2020. De
resterende 13,7 mio. kr. er udmøntet ved dels 11,0 mio. kr. i foråret 2020 til en midlertidig akut udvi-
delse af kapaciteten på udvalgte kvindekrisecentre som følge af COVID-19-situationen, jf. akt. 118
af 27. marts 2020 og dels 2,6 mio. kr. vedrørende Lov nr. 1058 af 25. juni 2020 om ændring af lov
om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), jf. akt. 233 af 25.
juni 2020.
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Ansøgningspulje til etablering af flere pladser

Ansøgningspuljen, hvor der udmøntes i alt 50,7 mio. kr., er fordelt med hhv. 38,8 mio. kr. afsat i
2020 samt 11,9 mio. kr. afsat i 2021. Midlerne i 2020 afholdes på § 15.75.32.20 Etableringspulje (ny
underkonto). Alle midlerne udmøntes samlet ved én ansøgningsrunde i 2020. Med udmøntningen i
2020 gives således tilsagn for udmøntningen af bevillingerne i både 2020 og 2021 på i alt 50,7 mio.
kr. Tilsagnet gives med forbehold for Folketingets vedtagelse af fremtidige bevillingslove.

Ansøgerkredsen for ansøgningspuljen er eksisterende kvindekrisecentre og aktører, der ønsker at eta-
blere et kvindekrisecenter efter servicelovens § 109. Målgruppen er kvinder i målgruppen for kvinde-
krisecentre og deres medfølgende børn. Tilskud tildeles med afsæt i en beregnet enhedsudgift pr.
plads. Med ansøgningspuljen forventes det, at der kan etableres ca. 100 pladser på kvindekrisecentre.
Der skal ske en geografisk fordeling af pladser. Der kan søges midler fra ansøgningspuljen til at dæk-
ke etableringsomkostninger. Etableringsomkostninger dækker ikke nybyggeri, men kan fx være re-
novering og indretning af eksisterende bygninger. Efter etablering skal pladserne godkendes af So-
cialtilsynet. Socialstyrelsen administrerer ansøgningspuljen.

Der anmodes endvidere om, at midlerne på § 15.75.32.20 Etableringspulje kan forudbetales, jf. Bud-
getvejledningens pkt. 2.2.13 med henblik på, at sikre at tilskudsmodtagerne ikke oplever likviditets-
mæssige udfordringer ift. at indgå i projektet.

Ret til psykologhjælp

Der er endvidere behov for at sikre hjemmel til statslig refusion i forbindeles med Lov nr. 1058 af
25. juni om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kri-
secenter). Således overføres 2,5 mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre til § 15.72.01. Ge-
nerelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

Tabel 1. Fordeling af bevilling afsat på § 15.75.32. Kvindekrisecentre i 2020
Mio. kr. (2020-pl) 2020
Etableringspulje 38,8
Psykologhjælp 2,5
I alt 41,3

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret kan specificeres således:

Udgift
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. (Lovbunden)

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 2,5 mio. kr.

§ 15.75.32. Kvindekrisecentre (reservationsbev.)
10. Kvindekrisecentre

46. Tilskud til anden virksomhed og investering-
stilskud

-2,5 mio. kr.
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c. Sagen forelægges for Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på hurtigst mulig udmønt-
ning af ansøgningspuljen, således at midlerne nås udmøntet i indeværende finansår. Først efter ud-
møntningen af etableringspuljen kan etableringen af pladserne på kvindekrisecentre påbegyndes.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der kan anvendes 38,8 mio. kr. i
2020 til en etableringspulje til flere pladser på kvindekrisecentre, som afholdes på § 15.75.32. Kvin-
dekrisecentre, mens 2,5 mio. kr. vedrørende ret til psykologbehandling overføres til § 15.72.01. Ge-
nerelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. Udgiften vil blive afholdt og finansieret af den på fi-
nansloven for 2020 opførte bevilling under § 15.75.32. Kvindekrisecentre (Reservationsbev.), således
at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages følgende:

Udgift
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. (Lovbunden) 2,5 mio. kr.
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre (reservationsbev.) -2,5 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. august 2020

ASTRID KRAG

/ Ditte Rex

Til Finansudvalget.
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