Styrket indsats for
beskæftigelse og
uddannelse på
kvindekrisecentre
Velfærdsanalyseenheden
Afrapportering til Økonomiudvalget, 7. juni 2017

De mest udsatte voldsofre kommer på
krisecenter
 Hvert år udsættes anslået 33.000 kvinder
og 13.000 mænd for fysisk partnervold i
Danmark
 Statens Institut for Folkesundhed
skønner, at 33.000 børn lever i hjem med
vold.
 Godt 2.000 borgere kommer hvert år på
krisecenter, heraf er 6-700 københavnere.
 Langt de fleste er kvinder, mange af dem
med børn.
 Ophold på krisecenter sker typisk efter
§109, alternativt §110 i Lov om Social
Service
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Målgruppen:
Servicelovens §109:
”Boformer efter servicelovens § 109
(kvindekrisecentre) er et midlertidigt døgntilbud til
kvinder og børn, som har været udsat for vold, trusler
om vold eller tilsvarende krise i relation til familieeller samlivsforhold.”
Servicelovens §110:
”Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud
efter servicelovens § 110 spænder fra personer, der
står helt uden tag over hovedet (boligløse) til
personer, der har en bolig, de ikke kan fungere i, og
som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke
sættes ind i tide med relevant hjælp i individuelt
tilpassede tilbud.”
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Overrepræsentation af københavnere på
krisecentre
Borgere på krisecentre pr. år
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* Kilde: Socialstyrelsen, 2017: Årsstatistik 2015: Kvinder og børn på krisecentre, bilag samt 6-by nøgletal 2015.
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Højere udgifter til krisecentre i
København

Længere opholdstider for
københavnske borgere

Nettodriftsudgifter på krisecentre for
6-byerne pr. 1.000 indbygger

1.000 kr

Opholdslængde for borgere på krisecentre,
antal dage i gennemsnit i 2015
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Kilde: Socialstyrelsen, Årsstatistik for krisecentre 2015, samt egne data for KK-tilbud
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Særlige udfordringer for borgere på kvindekrisecentre i
København
Finding: Længere ophold mindsker
arbejdsmarkedstilknytningen
Ophold på krisecentre har en negativ effekt på kvindernes
forsørgelses- og beskæftigelsessituation, hvilket kan medvirke til at forlænge ophold
på krisecentre.

Udfordring: Dårligere
beskæftigelseshistorik
Kvinder på de københavnske krisecentre har en dårligere beskæftigelseshistorik end
den øvrige del af landet.

Udfordring: Familierne har udfordringer
udover beskæftigelse
I 2015 havde 3,7 pct. af borgerne på krisecentre været indlagt på psykiatriske
afdelinger og 8,1 pct. havde været i ambulant behandling. Tilsvarende tal for kvinder i
almenbefolkningen er hhv. 0,7 pct. (godt fem gange færre) og 2,7 pct. (tre gange
færre).
Omtrent 2/3 af børnene, der kommer på krisecenter, har også en social
foranstaltning. Skolefravær for krisecenterbørn på alle klassetrin er højere end
gennemsnittet for alle københavnske børn.
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Fakta: Dårligere beskæftigelseshistorik i KBH
 32 pct. af borgerne på krisecentre i hele landet har været i beskæftigelse op til
opholdet.
 I København er det 19,8 pct., som har været i beskæftigelse op til opholdet.
 Den største gruppe på de københavnske krisecentre er aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere (21 pct.)

Antallet af psykiatriske indlæggelser ligger højt flere år op til indskrivningen på
krisecenter i 2014
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Note: Sammenligning: alle københavnske kvinder over 20 år.
Kilde: Københavns Kommune
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Erfaringer med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere
Gode erfaringer med helhedsorienterede indsatser for udsatte:
Deloittes evalueringer for STAR af ti kommuners indsatser for udsatte familier peger generelt på gode effekter af helhedsorienterede indsatser
på tværs af forvaltninger på forældres beskæftigelse , opnået fra ca. 1½ år efter organisatorisk omlægning
Aktivering virker – særligt gode erfaringer med virksomhedsrettede indsatser
Carsten Koch-udvalgets udredning for fase 2 om udsatte borgere, fremgik det, at særligt virksomhedsrettede indsatser virker, også for udsatte
borgere. Det har medført et stort fokus på virksomhedsrettet aktivering i BIF’s Udsatteaftale fra 2015. Derudover viste DØRS i 2012, at
aktivering generelt set virker for udsatte borgere uanset konjunktursituation.

Forventede effekter til helhedsorienteret indsats på krisecentre
Når jobcentermedarbejderen møder borgeren på krisecentreret, er det lettere for medarbejderne omkring borgeren i BIF og SOF at
samarbejde om fælles mål for borgeren
Muliggør, at krisecentermedarbejderen løbende kan bidrage til motivering af og opbakning til borgeren til mødet med jobkonsulenter og
dermed styrke fokus på job og jobrettede aktiviteter, herunder virksomhedsrettet indsats.
Tydeliggør overfor borgeren, hvem der gør hvad og at alle arbejder med fælles mål.
Har borgere, der er i job, let adgang til rådgivning om at fastholde jobbet.
Når jobcentermedarbejderen møder borgeren på krisecenteret, virker det rammesættende for samtalen med jobkonsulenten
Opholdet på krisecentret er fælles viden fra start. Det kan nedbryde nogle af de oplevede barrierer for borgeren. Samtalen kan i højere
grad fokusere på job eller jobrettede aktiviteter , da der er mindre behov for at forklare den konflikt/traume-situation borgeren er i. BIF
medarbejderen oparbejder viden/erfaring om hverdagen for borgere på krisecentre. Tilsvarende får krisecentermedarbejderne væsentlig
viden om beskæftigelsesrettede tiltag for borgeren.
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Anbefaling: Fokuseret beskæftigelses indsats
for kvinder på krisecentre
Styrket samarbejde mellem krisecentre og jobcentre om
indsatsen for kvinderne på krisecentre gennem en fokuseret
beskæftigelsesindsats på krisecentrene.
• Ændring af kultur
• Mere effekt af sagsbehandling og rådgivning
• Bedre beskæftigelsesforløb for borgeren

Kommune:
Kortere opholdstider, Færre
genindskrivninger, Færre udgifter til køb
af pladser på krisecentre, Færre udgifter
til overførsler

Borger:
• Bedre i stand til at klare sig
selv og fastholde egen bolig,
Skærmes i højere grad mod
ny vold, Øget trivsel i familier

Økonomi:
Varig omlægning jobkonsulenter på
krisecentrene
Årlig besparelse
• Service: 2,4
mio.kr.
• Overførsler: 1,5
mio.kr.

Årlige udgifter
• Service: 1,2
mio.kr.

Netto før statsrefusion (50 pct.)
Kvindekrisecenteranalyse

8

