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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 15. juli 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 770 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 

Spørgsmål nr. 770: 

”Et almindeligt kriterie for kommunale akutboliglister er tilknytning til 

kommunen. Aarhus Kommune skriver eksplicit på sin hjemmeside, at det ikke 

er tilstrækkeligt at have bopæl på et krisecenter i kommunen. Vil ministeren 

oplyse, om regeringen er interesseret i at undersøge muligheden for en 

national indsats, for at beboere på krisecentre kan finde en bolig i en fremmed 

kommune?” 
 

Svar: 
Kvinder, der er ofre for partnervold, kan efter de gældende regler få hjælp til at 
etablere en selvstændig tilværelse uden vold. 
 
Alle kommuner skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis 
rådgivning. Det gælder således også kvinder, der er ofre for partnervold. Tager 
kvinden ophold på et krisecenter er kommunen ligeledes forpligtet til at tilbyde 
koordinerende rådgivning i forhold til bl.a. bolig og økonomi, der gives indtil 
kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig. 
 
Kommunerne har efter almenboliglovens almindelige bestemmelser om 
kommunal anvisning mulighed for at anvise kvinder, der har haft ophold på et 
krisecenter, en almen bolig på baggrund af en konkret vurdering af kvindens 
situation og behov.    
 
Når en kvinde tager ophold på et kvindekrisecenter i en anden kommune end 
den, hvor hendes bolig ligger, vil det fortsat være den kommune, hvor kvinden 
kommer fra (den oprindelige opholdskommune), der er forpligtet til at yde hjælp 
og støtte efter serviceloven. Denne pligt består, så længe kvinden har ophold 
på kvindekrisecenteret. Når kvinden ikke længere har ophold på 
kvindekrisecenteret, vil forpligtelsen til at yde hjælp og støtte efter serviceloven 
påhvile den kommune, hvor kvinden får bopæl eller sædvanligvis opholder sig.  
 
Jeg kan oplyse, at ganske mange kvinder flytter til en ny kommune efter et 
krisecenterophold. Således ved vi fra årsstatistikker om kvinder og børn på 
kvindekrisecenter, at ved ca. 30 procent af kvindernes ophold, oplyser kvinden 
ved udflytning, at hun flytter til en anden kommune end den hun boede i før 
krisecenteropholdet.  
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Voldsområdet er vigtigt for regeringen, og vi har således løftet det i flere aftaler 

allerede. Jeg er åben for at drøfte både dette og andre spørgsmål omkring vold 

i nære relationer nærmere. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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