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Høring om ændring af af lov om social service (udvidet og styrket indsats for kvinder på
krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberg m.v.)

Generelle bemærkninger
Som repræsentant for en lang række herberg og krisecentre finder Selveje Danmark det meget positivt,
at dette udkast til lovændring afspejler et klart politisk ønske om at styrke indsatsen og herunder
rådgivningen til en gruppe af landet allermest udsatte borgere.
Overordnet finder Selveje Danmark dog også, at man med lovforslaget ikke løser nogle udfordringer,
der er et finde med ordningen i praksis i dag. Det anbefales, at der arbejdes for, at kvinder efter ophold
på krisecentre sikres mulighed for et helhedsorienteret efterværn, der allerede starter ved indskrivning
på krisecentret og fortsætter efter indskrivning i egen bolig. Meget gerne med gennemgående personer
både på myndigheds- og rådgivningsdelen. Disse kvinders sårbarhed og risiko for voldsudsættelse
stopper ikke ved en ny lejekontrakt og det anbefales, at lade kvindekrisecentrenes ekspertice formelt
indgå i et sådan efterværn.
Specifikke bemærkninger
§109, stk. 4, 5 og 6, samt §110 stk. 4-6.
Kravet om at boformer skal orientere Kommunalbestyrelsen seneste tre hverdage efter afgørelse om
optagelse på boformen til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter
denne lov samt kravet om at boformen senest tre hverdage efter udskrivning skal orientere
kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov finder Selveje
Danmark relevant og positivt. Mange af de herberg og krisecentre vi repræsenterer benytter i dag
allerede IT-systemer, hvor orienteringen gennem disse i forbindelse med optagelse og fraflytningen.
Men en generel sikring af disse orienteringers vej til kommunen finder Selveje Danmark naturligvis
positivt.
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§109 stk. 7
Her sikres, at også kvinder uden børn får tilbudt indledende og koordinerende rådgivning. Dette finder
Selveje Danmark også relevant og positivt, da disse kvinders rådgivingsbehov må antages at være lige
så stort som behovet hos kvinder uden børn. Vi hilser derfor denne ligestilling velkommen.

Med venlig hilsen
Gitte Landors
Konsulent
Selveje Danmark
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