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Resumé 

Kvindekrisecenter Bornholms bestyrelse sendte efter møde med formand for Social- og 
Sundhedsudvalget, Bente Helms, et brev med forespørgsel om flere ressourcer til Social- og 
Sundhedsudvalget. På baggrund af det seneste sociale tilsynsbesøg og den heraf følgende 
rapport, fremsendte bestyrelsen vedhæftede mere deltaljerede anmodning til budget 2018. 

Indstilling og beslutning 

Servicedirektøren indstiller,  

• at Social- og Sundhedsudvalget sender anmodningen i høring i Handicaprådet 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 28. august 2017: 
Udsat til mødet i september, idet punktet oversendes til budgetforhandlingerne. 

Sagsfremstilling 

Kvindekrise centerets bestyrelse har den 24. juli 2017, fremsendt ansøgning, omhandlende 
erhvervelse af et større hus samt opnormering af medarbejderressourcer. Mere specifikt er der 
fra centeret ønsket: 

• En socialmedarbejder á 37 timer per uge. 

• To Børnemedarbejder/pædagoger á 37 timer per uge. 

• Opnormering af nuværende social rådgiver fra 30 timer per uge til 37 timer per uge. 

• Et nyt større hus. 

Tilsynets anbefalinger medhensyn til opnormering af medarbejderressourcerat: 

”at tilbuddet forsat ikke har de fornødne ressourcer, der kan løfte kvaliteten af tilbuddets 
indsats og dermed den støtte og indsats, som kvinder, der tager ophold på et krisecenter, har 
brug for.” 

”For at sikre de medfølgende børns trivsel, anbefaledes udbuddets driftsherre at sikre, at 
særligt de medfølgende børn i tilbuddet får adgang til kontakt og støtte af medarbejdere med 
faglige kompetencer, der svarer til børnenes aktuelle udfordringer og behov.” Det er på 
baggrund af disse henvisninger tilsynets rapport fra 2017 at Kvindekrisecenter Bornholm søger 
om en øget opnormering af medarbejderressourcer. 

I deres ansøgning fremstiller centeret også et ønske om nye faciliteter, eller udvidelse og 
ombygning af nuværende. Ønsket om et nyt hus kommer pga. af behovet for renovering af 



nuværende køkken-, bad- og toiletfaciliteter. Samtidigt med dette er det også centerets 
holdning er de nuværende faciliteter ikke er optimale i forhold til samtalerum og de varierende 
størrelser på indlogeret familier. Udover, dette er der også et ønske om at udvide deres tilbud 
fra de nuværende 4 til et ikke specificeret tal. 

Den samlede økonomiske ansøgning fra centeret lyder på 1.3 mio. kr. Dette økonomiske 
tilskud er dog ikke medregnet ønsket om et nyt hus. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er 50 % statsrefusion på udgifter til Kvindekrisecentre, hvorfor evt. ekstra ressourcer til 
centeret vil belaste kommunens budget med ca. halvdelen af en evt. merbevilling. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

I ansøgningen fra Kvindekrisecenter Bornholm til budget 2018 fremlægges der flere ønsker. 

 

Ønsket om flere pladser 

Kvindekrisecenter Bornholm ønsker en ikke specificeret opnormering af antallet af pladser. 
Dette ønske blev også behandlet i 2016, hvor det blev konkluderet i en undersøgelse af 
behovet herfor, at der allerede er et meget højt antal pladser på Bornholm i forhold til 
indbyggertallet. Derudover ville en udvidelse have afledte økonomiske konsekvenser for 
kommunen. En udvidelse af antallet af pladser vil være med til at løfte opgaven for andre 
kommuner. For mere uddybning henvises til notatet fra 21. november 2016 ”Samlet belysning 
af Kvindekrisecentret”. 

 

De fysiske rammer for Kvindekrisecentret 
I ansøgningen nævnes et ønske om et eventuelt nyt hus til Kvindekrisecentret. For at sætte 
ønskerne i kontekst sammenfattes her Socialtilsyn Hovedstadens vurdering af de eksisterende 
fysiske rammer. Grundlæggende vurderer Socialtilsyn Hovedstaden at tilbuddets fysiske 
rammer understøtter kvindernes trivsel og udvikling.  
De fysiske rammer er grundlæggende velholdte og giver både børn og voksne muligheder for 
at få opfyldt særlige behov, samtidig med at sikkerhedsniveauet er på et rimeligt niveau. 
På baggrund af samtaler med kvinderne, er det Socialtilsynets vurdering, at kvinderne finder 
de fysiske rammer velegnede i den tid de skal opholde sig i tilbuddet. De fremhæver de 
forskellige inddelinger i huset og faciliteterne som velfungerende. 
Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at huset fremtræder velholdt og med de nødvendige 
værelser og faciliteter, herunder udendørsfaciliteter og legeplads til børnene. 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter kvindernes umiddelbare behov for 
tryghed og udvikling. Imidlertid understøtter køkken-, toilet- og badefaciliteterne i mindre grad 
kvindernes trivsel og er til en vis grad utidssvarende, omend de fremstår pæne og 
velindrettede. 
På baggrund af Socialtilsyn Hovedstadens vurdering af de fysiske rammer ved 
Kvindekrisecentret vurderer administrationen ikke, at det er nødvendigt med en større 
udbygning og renovering af de eksisterende rammer, udover en renovering af de eksisterende 
køkken-, toilet- og badefaciliteter. Hvis kommunen skal stå for renoveringen skal der lægges 
en renoveringsplan og der vil efterfølgende ske en huslejestigning. Alternativt kan den indre 
renovering af huset indgå i Kvindekrisecentret fremtidige budget hvor de har mulighed for at 
sætte penge af i budgettet der kan overføres mellem år.  
For flere detaljer henvises der til vedlagte tilsynsrapport 2017 fra Socialtilsyn Hovedstaden. 
 
Kvindekrisecentrets ønsker om ny ejendom 



Ønsket om et nyt hus til at huse Kvindekrisecentret blev også fremsat i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2016. Her blev der spurgt ind til forskellige ejendomme som 
Bornholms Regionskommune ejede i Rønne, men ingen af ejendommene var egnet og/eller 
ledige til overtagelse. Center for Ejendomme og Drift konkluderede, at Bornholms 
Regionskommune for nuværende ikke har en passende ledig ejendom til formålet. 
Kvindekrisecentret har fået nuværende ejendom vurderet til 2 mio. kr., men der foreligger ikke 
en vurdering af hvad et nyt hus vil koste eller hvad eventuelle ombygninger af indkøbt hus vil 
have af udgifter. 
Sammenholdt med Socialtilsyn Hovedstadens vurdering af de nuværende rammer for 
Kvindekrisecentret og konklusionen på behovet for en udvidelse af antallet af pladser vurderer 
administrationen ikke, at der er et presserende behov. 
For flere detaljer henvises der til vedlagte notat fra 21. november 2016. 
 
Ønsker om opnormering af driftsbudget til flere specialpædagogiske ressourcer 
Ønsket om en opnormering af driftsbudgettet til flere specialpædagogiske ressourcer blev 
ligesom de øvrige ønsker behandlet i 2016. Dette skete på baggrund af Socialtilsyn 
Hovedstadens tilsyn af 2016. 
Socialtilsyn Hovedstaden har i deres tilsyn af 2017 vurderet, at Kvindekrisecenter Bornholm i 
det store opfylder målsætningerne og arbejdet med brugerne af centret. De henviser dog til, at 
det er tydeligt for Socialtilsynet, at der mangler ressourcer på krisecenteret, til et mere 
konkret arbejde med børnene. Herunder, at børnene kan mødes af en medarbejder, der kan 
understøtte barnets behov, under opholdet på krisecenteret. 
Dette blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. september 2016. I 
sagsfremstillingen blev det fremhævet, at en gennemgang af centerets økonomi viste, at af de 
2,1 mio. kr. anvendes 1,36 mio. kr. til løn. Heraf anvendes 0,8 mio. kr. til medarbejdere med 
socialfaglige kompetencer, samt ledelse af centeret mens de resterende 0,56 mio. kr. 
anvendes til administration, planlægning, rengøring mv.  De indirekte lønomkostninger i 
tilbuddet udgør således 41 % af lønbudgettet.  
I ugentlige arbejdstimer, svaret det til at der er ansat to medarbejdere på til sammen 67 timer 
til det direkte socialfaglige arbejde, mens der på til sammen 55 timer er ansat to 
medarbejdere til hhv. administration og hushjælp.  
Social- og Sundhedsudvalget opfordrede i deres beslutning Kvindekrisecentret til at følge 
tilsynets anbefaling, indenfor rammerne af det nuværende driftstilskud fra Bornholms 
Regionskommune. 
 
Siden Social- og Sundhedsudvalget beslutning den 26. september 2016 har Kvindekrisecenter 
Bornholm ikke nedbragt deres omkostninger til administration for at gøre plads til ansættelsen 
af flere pædagogiske ressourcer inden for nuværende driftsbudget. 
 
For yderligere at kvalificere ansøgningen har administrationen foretaget en benchmark-
analyse, hvor Kvindekrisecenter Bornholm sammenlignes med alle danske kvindekrisecentre 
med mellem fire og seks pladser. 
 
Som Kvindekrisecenter Bornholm (KKC-B) gør opmærksom på så har de mindre timer om 
ugen end sammenlignelige centre. Samlet 7,3 færre timer per uge per plads end 
gennemsnittet eller 20 pct. færre ugentlige timer per plads.  
KKC-B ligger i budget per plads kun 2,9 pct. under gennemsnittet eller 17.000,- kr. mindre per 
plads om året end gennemsnittet. Med andre ord vil en forhøjelse af budgettet på knap 
70.000,- kr. gøre at KKC-B ville ligge på gennemsnittet.  
 
Dette betyder at KKC-B for et knap 3 pct. mindre budget får 20 pct. færre medarbejdertimer 
per plads. Når der ses på timer der går til det direkte faglige arbejde med indmeldte kvinder 
og børn på centret er der endnu færre timer. Her får KKC-B 12,4 færre timer per uge per plads 
eller 42,6 pct. færre end gennemsnittet.  



Der bruges til gengæld 5,1 timer eller 58,6 pct. flere timer om ugen per plads på 
administrative opgaver og hushjælp end andre sammenlignelige centre.  
Når der ses på fordelingen af det antal medarbejdertimer der er til rådighed er der også stor 
forskel mellem KKC-B og andre centre. Der bruges knap 30 pct. færre timer på det direkte 
arbejde med kvinder og børn og godt dobbelt så meget på administration og hushjælp. 
 
En gennemgang af KKC-B budget kan være med til at kvalificere hvorfor centret får så 
forholdsvist få medarbejdertimer ud af budgettet. Forklaringen kan blandt andet findes i den 
udvikling der har været i lønomkostningerne fra 2015 til 2016. Lønomkostninger steg her med 
205.000,- kr. eller godt 15 pct. Dette uden, at det førte til flere medarbejdertimer. Dette 
betyder også at lønomkostningerne per medarbejdertime ligger otte pct. over gennemsnittet af 
de andre kvindekrisecentre i undersøgelsen. Derudover har KKC-B forholdsvis store 
ejendomsomkostninger der inkluderer indkøb af inventar. 
 
Centeret har også i budgetåret 2015 og 2016 henholdsvis erhvervet sig nye møbler, inventar 
og mindre nyanskaffelser for 188.000 og 111.353 kr. Ifølge KKC-B er grunden herfor blandt 
andet, at centeret først modtager refusion af momspenge i foråret og disse ikke indgår i det 
normale driftsbudget sammenholdt med, at KKC-B har været af den overbevisning, at de ikke 
måtte overføre overskud fra et regnskabs år til et andet. Centeret er dog blevet gjort 
opmærksomt på, at dette er en mulighed.  
 
Administrationen vurderer, at det vil være en fordel for KKC-B, hvis kommunen stopper med at 
overføre momspenge til centeret og i stedet forhøjer tilskuddet tilsvarende. Dette vil medføre, 
at KKC-B vil kunne lave et samlet fast budget.  
 
Konklusion på ønsket om opnormering 
Sammenligningen viser, at KKC-B har tæt sammenlignelige budgetter med tilsvarende 
kvindekrisecentre, men ikke får sammenlignelige medarbejdertimer ud af budgettet til arbejdet 
med indmeldte borgere. På baggrund af sammenligningen af KKC-B budget og 
medarbejdertimer med andre kvindekrisecentre er det administrationens vurdering, at 
tilsynets anbefalinger kan holdes indenfor nuværende budget.  
 
Såfremt der er et ønske på om at øge centerets bevilling kunne dette ske ved, at kommunen 
bidrager med cirka halvdelen af en fuldtidspædagog og af opnormeringen fra 30 til 37 timer for 
ansat socialrådgiver. Det er dog administrationens vurdering, at en udvidelse af tilskuddet skal 
ske med krav om, at centeret selv finder den anden halvdel af udgifterne til ansættelsen i 
deres nuværende budget gennem blandt andet en reduktion af deres administrative udgifter, 
samt udgifter til hushjælp.  
En fuldtidspædagog koster anslået 440.000 kr. årligt inklusiv omkostninger til uddannelser, 
telefon mv. Opnormering af en socialrådgiver er i samme niveau pr. time, så 7/37 af 424.000 
kr. udgør ca. 80.000 kr. Samlet giver det en omkostning på samlet ca. 520.000 kr. om året. 
Givet KKC-B selv finder halvdelen af omkostningerne i budgettet gennem blandt andet 
reduktion af administrativt arbejde og hushjælp betyder det, at Bornholms Regionskommunes 
tilskud stiger med 260.000,- kr. Med den statslige refusion betyder det en samlet udgift på 
130.000,- kr. årligt for Bornholms Regionskommune.  
  

 

Politisk behandling af tilsynsrapporten 
Tilsynsrapporten behandles i den samlede redegørelse for udførte anmeldte sociale tilsyn i 
botilbud på voksenhandicapområdet for 2017. Den politiske behandling forventes behandlet af 
Social- og Sundhedsudvalget ultimo 2017 eller primo 2018. 
 


