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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 27. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 42 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 42: 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Hun bad om hjælp igen og igen, men kommu-

nen overhørte hende - her er historien om kvinden, ingen hjalp” fra TV2 den 12. okto-
ber 2020 og herunder svare på følgende? 

– Vil ministeren indhente en redegørelse fra kommunen i sagen? 

– Hvad vil ministeren gøre for at myndighederne bedre kan gribe tidligt ind i denne 

typesager?” 

Svar: 

Det er helt forfærdeligt og meget hjerteskærende at læse om de oplevelser, der er be-

skrevet i artiklen. Kvinder udsat for vold i nære relationer skal altid kunne komme væk 

fra en voldelig partner og bryde ud af voldsspiralen. Historien, beskrevet i artiklen, 

viser desværre, hvor svært det kan være. Jeg harmes over, at kvinden ikke har fået 

hjælp trods nødråb. 

Det er vigtigt, at der så tidligt som muligt sættes ind med støtte og hjælp, når der er 

vold i et hjem. Derfor er det også vigtigt at huske, at vi som samfund har et ansvar for 

at reagere, hvis vi oplever, at der er tegn på vold i et hjem. 

Selvom vi som samfund har et ansvar, er det i sidste ende kommunen, der har ansva-

ret for at hjælpe udsatte borgere. Det er ikke godt nok, at en kommune ikke reagerer 

kraftigere, når en borger kontakter kommunen og oplyser, at hun er udsat for vold og 

trusler og vil på krisecenter. Jeg kan forstå, at Skive Kommune erkender, at kommu-

nen skal lære af sagen, og at der er iværksat en handleplan, der skal støtte kommunens 

medarbejdere i at hjælpe borgere, som bliver udsat for vold. Handleplanen er lavet i 

dialog med den nationale enhed mod vold, Lev Uden Vold. Da sagen således håndteres 

lokalt, finder jeg ikke grundlag for at indhente en redegørelse.  

Med finansloven for 2020 har regeringen og partierne bag sikret et løft af voldsområ-

det, så der er flere tilgængelige tilbud til personer udsat for vold i nære relationer. Vi 

har afsat penge til en ansøgningspulje til etablering af flere kvindekrisecenterpladser, 

så der ikke er er kvinder, der sammen med deres børn skal gå forgæves, når de træffer 

den vanskelige beslutning at flygte fra hjemmet på grund af vold. Samtidig har finans-

loven styrket ambulant voldsrådgivning, så endnu flere mennesker, der har vold inde 

på livet, kan få den hjælp, de har brug for. 
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Det betyder ikke, at vi er i mål, og det er med stor bekymring, at jeg læser om historier 

som denne. Det viser med al tydelighed, at vi skal blive bedre til at reagere tidligere og 

styrke samarbejdet mellem organisationer, som tilbyder rådgivning, kommuner og 

politi. Og det er også noget, regeringen drøfter med Folketingets partier. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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