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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 4. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 709 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Fatma Øktem (V). 

Spørgsmål nr. 709: 

”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er organisationer, der tilbyder ambulant 

rådgivning til voldsudsatte mænd og mandlige udøvere af vold i nære relationer, der 

har fået støtte fra ansøgningspuljen til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning 

vedrørende vold i nære relationer fra regeringens finanslovsforslag for 2020 og i be-

nægtende fald, vil ministeren da redegøre hvorfor?” 

Svar: 

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2020 er der udmeldt 13,2 mio. kr. i 

2020 i en ansøgningspulje til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedr. vold 

i nære relationer. 

Ansøgningspuljen har til formål at støtte etablering af nye og udbredelse af eksisteren-

de specialiserede tilbud om ambulant rådgivning til borgere, der er voldsudsatte og 

borgere, der udøver vold i nære relationer. Det er Socialstyrelsen, som foretager den 

faglige vurdering af ansøgningerne og yder tilskud fra ansøgningspuljen i henhold til 

den politiske aftale og de politisk fastsatte kriterier og krav.  

Ved udmøntningen af ansøgningspuljen modtog Kvindecenterfonden Dannerhuset og 

Projekt Q-Værk tilskud. Begge organisationer tilbyder rådgivning til voldsudsatte 

kvinder.  

Socialstyrelsen har oplyst at have modtaget ansøgninger fra følgende: Kvindekrisecen-

ter Bornholm, Krisecenter for Kvinder, Herning Krisecenter, Foreningen Medusa, S/I 

Krisecenter Guldborgsund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Fundamentet, Hor-

sens krisecenter, Joan Søstrene Aarhus, Liva - Forening mod skadevirkninger af pro-

stitution, Bjæverskov Krisecenter ApS, Køge Kommune, Odense Kommune, Frelsens 

Hærs Socialtjenesten, Aarhus Krisecenter, Center for Magtanalyse, Fonden GRO 

Kvindekrisecenter, Mette Thyghøj, Fonden Mødrehjælpen, Indvandrerrådgivningen 

APS, AskovFonden, Gadegaard Krisecenter IVS. 
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