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Sagsresumé
Forvaltning for Børn og Familie har udviklet et nyt koncept for det allerede eksisterende krisecenter
i Nuuk. Foruden akut husly af 3 måneders varighed, tilbyder krisecenteret nu også et
behandlingsforløb af 6 måneders varighed. Derudover er krisecenteret også blevet renoveret
indvendigt, så det fremstår mere lyst og hjemligt.
Der har været arbejdet på udviklingen af krisecenteret hele 2020, og Forvaltning for Børn og
Familie er nu klar til at præsentere det endelige resultat.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller over for Udvalg for Børn og Familie:
- at orienteringen om udvidelsen af formålet med krisecenteret tages til efterretning
- at orientering sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv
Sagsfremstilling
Krisecenteret i dets nuværende form har siden 2003 været en del af Børne- og Familiecenteret i
Nuuk. Indtil nu er de indlogerende kvinder på krisecenteret blevet tilbudt samtaler og rådgivning.
Derudover er der tilbud om selvhjælpsgruppe for kvinderne.
Med en udvidelse af krisecenterets tilbud, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at forbedre
vilkårene for børn der vokser op i hjem med vold.
Krisecenteret skal ikke længere blot været et tilbud om akut indlogering og samtaleforløb af kortere
varighed. Krisecenteret skal også være et sted, hvor kvinden over en længere periode har
mulighed for at blive klogere på voldens skader og dermed styrke kvinden i at tage et skridt hen i
mod et liv uden vold. Krisecenteret tilbyder derfor nu et systematisk tilbud om behandling af 6
måneders varighed med mulighed for efterværn i tilsvarende 6 måneder.
Behandlingsforløbet vil bygge på et gensidigt samarbejde mellem kvinden og krisecenteret. Det er
vigtigt at understrege, at der er tale om et tilbud. Derfor er motivation og en lyst til at ændre på
tingenes tilstand fra kvindens side nødvendigt, for at kunne påbegynde et forløb.
Målet med udbygningen af indsatsen er, at bryde voldscirklen i hjemmet, og dermed medvirke til at
færre børn vokser op i voldens skygge.

Målgruppe for akut husly/ophold på krisecenteret er:
- Kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, materiel og/eller
økonomisk vold.
Målgruppen for behandlingstilbud er:
- Familier med børn. Den voldsramte såvel som voldsudøveren er målgruppen. Såfremt
begge parter er interesseret i behandling, kan der iværksættes et behandlingstilbud til hele
familien.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Børn og Families faglige vurdering er, at udvidelsen af krisecenterets tilbud vil ruste
kvinderne til at tage afstand fra volden og på længere sigt vil det medvirke til, at færre børn vokser
op i voldelige hjem.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Politik for Udsatte Børn og Familier 2020-2024
Det videre forløb
Der afholdes officiel åbning af det ”nye” krisecenter d. 17/2-2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Det vurderes at det nye koncept for krisecenteret kan udfoldes inden for den eksisterende
budgetramme i Forvaltningen for Børn og Familie. Med de eksisterende budgetmidler har
krisecenteret ressourcer til at tilbyde fire familier og otte enlige kvinder det nye behandlingsforløb.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.
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