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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 5. august 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 642 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 642: 

”Vil ministeren opgøre, hvor mange krisecenterpladser der er pr. 100.000 indbygger i 

henholdsvis Københavns Kommune og de fem regioner?” 

Svar: 

På Tilbudsportalen findes der oplysninger om antallet af pladser, der er godkendt til 

kvindekrisecentre (§ 109), samt hvor i landet de er placeret. På baggrund af data fra 

Tilbudsportalen og befolkningstal fra Danmarks Statistik er det dermed muligt at op-

gøre antallet af kvindekrisecenterpladser pr. 100.000 indbygger i henholdsvis Køben-

havns Kommune og i hver af landets fem regioner.  

Tabel 1 viser antallet af pladser i alt, antallet af voksne indbyggere i alt og antallet af 

pladser, der er godkendt til kvindekrisecentre (§ 109), pr. 100.000 indbygger, fordelt 

på de fem regioner og i Københavns Kommune. Antallet af godkendte kvindekrisecen-

terpladser er opgjort pr. 30. juni 2020, mens befolkningstallet er opgjort pr. 1. januar 

2020.   

I Region Hovedstaden er der 22 pladser, der er godkendt til kvindekrisecentre (§ 109), 

pr. 100.000 indbygger. Ses der særskilt på Københavns Kommune er der 26 pladser, 

der er godkendt til kvindekrisecentre (§ 109), pr. 100.000 indbygger. I Region Sjæl-

land og Region Syddanmark er der henholdsvis 18 og 11 kvindekrisecenterpladser pr. 

100.000 indbygger, og i Region Midtjylland og Region Nordjylland findes der hen-

holdsvis 8 og 5 kvindekrisecenterpladser pr. 100.000 indbygger, jf. tabel 1.  
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Tabel 1  

Antal pladser, der pr. 30. juni 2020 er godkendt til kvindekrisecentre (§ 109), opgjort pr. 100.000 voksne 

indbygger, fordelt på regioner og i Københavns Kommune. 

 
Pladser i alt Voksne indbyggere i alt 

Pladser pr. 100.000 voksne 
indbygger 

Københavns Kommune 133 521.518 26 

Regioner:    

Region Hovedstaden 330 1.479.535 22 

Region Sjælland 118 673.849 18 

Region Syddanmark 104 981.144 11 

Region Midtjylland 82 1.055.174 8 

Region Nordjylland 25 476.923 5 

Hele landet 659 4.666.625 14 
 

 Anm.: Antallet af voksne indbyggere omfatter personer på 18 år eller derover pr. 1. januar 2020. To kvindekrisecentre med i alt 23 

pladser har hemmelig adresse og indgår derfor ikke i opgørelsen. I opgørelsen tages der udgangspunkt i kvindekrisecen-

trenes afdelingers adresser. I tilfælde hvor et kvindekrisecenter har flere afdelinger med forskellige adresser, medregnes 

antallet af pladser på hver afdeling således i den region, den enkelte afdeling ligger i.   

Kilde: Tilbudsportalen, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Det er ikke muligt via data fra Tilbudsportalen at opgøre antallet af pladser, der er 

godkendt til mandekrisecentre (§ 110). Det skyldes, at data fra Tilbudsportalen ikke 

indeholder oplysninger om, hvorvidt pladser på boformer efter § 110 anvendes ude-

lukkende til mænd i krise, herunder voldsudsatte mænd, eller om de anvendes mere 

generelt til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan ophol-

de sig i egen bolig, og som derfor har behov for botilbud med aktiverende støtte, om-

sorg og efterfølgende hjælp.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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