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1. Formålet med samarbejdsaftalen:

Formålet med aftalen er at sikre driften af Krisecenteret for mænd (Krisecenteret).

Fredericia Kommune værdsætter det gode samarbejde med Krisecenteret. Krisecenteret har gennem mange 
år tilbudt ophold og hjælp til mænd i krise og i 2013 indgik Krisecenteret og Fredericia Kommune den første 
samarbejdsaftale med henblik på sikring af driften. 

Med denne aftale øges Fredericia Kommunes støtte til Krisecenteret med tilskud til aflønning af den daglige 
leder for at sikre centrets ledelse.

2. Målgruppe og formål.

Krisecenteret formål er at tilbyde et sikkert og anonymt ophold for mænd i krise og deres eventuelt 
medfølgende børn, samt at yde hjælp til beboerne i form af krisehjælp, støttende samtaler, personlig 
rådgivning og socialfaglig behandling.

Optagelse på Krisecenteret kan ske dels ved henvisning fra offentlig myndighed, dels ved pågældende selv 
retter henvendelse til centeret. Det er en forudsætning for optagelse at de hører til Krisecenteret målgruppe.

På Krisecenteret sker der en intern registrering af mændene, således at der kan opgøres en 
belægningsprocent.

3. Beskrivelse af tilbuddene

Krisecenteret er normeret til at modtage 5 kriseramte mænd. Desuden er der plads til mændenes børn.

Krisecenteret leder iværksætter et samarbejde med kommunen, hvis der er behov for støtteforanstaltninger i 
forhold til manden og hans børn.

Mændene og eventuelle børn, der optages på Krisecenteret betaler den af centeret fastsatte opholdsbetaling 
for ophold uden kost.



4. Forpligtelser i samarbejdet.

4.1. Som en del af aftalen er 2 af værelserne på Krisecenteret til rådighed for Fredericia Kommune til 
kriseramte mænd og deres børn.

Krisecenteret leder har ansvaret for den omsorgsmæssige ledelse og daglig drift og ledelse af centret.

Krisecenteret er ansvarlig for fagpersonale og frivillige. De frivilliges primære opgaver er beboerkontakt og 
omsorg for disse.

Krisecenteret skal hvert år umiddelbart efter afholdt generalforsamling og senest d. 1. april fremsende 
Årsrapport og regnskab til Fredericia Kommune.

4.2. Fredericia Kommune yder et årligt tilskud på 420.000 kr. (2020-niveau) til dels løbende driftsudgifter, 
dels ledelsen af Krisecenteret.

Såfremt krisecentre for mænd optages på finansloven, eller der på anden vis sikres statslig finansiering af 
Krisecenteret, tages det bevilgede kommunale driftstilskud op til revurdering.

4.3. Med henblik på at sikre god kommunikation og et godt samarbejde afholdes der hvert år i 2. kvartal et 
fælles møde mellem Krisecenteret og repræsentanter fra Fredericia Kommune, hvor status og det kommende 
års indsatser drøftes. Opstår der tvivlsspørgsmål i den mellemliggende periode arrangeres et ekstra møde 
med henblik på afklaring heraf. 

5. Krisecenterets vedtægter

Grundlaget for Krisecenterets virke fremgår af dets vedtægter.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med kommunens forudsætninger om ansvarlig drift. Fredericia 
Kommune kan fremsætte krav om præcisering af Krisecenterets vedtægter for at sikre de til enhver tid 
gældende forudsætninger for samarbejdsaftalen.

6. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale er gældende fra og med 1. januar 2020.

Samarbejdsaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår – det vil 
sige senest 30. juni til ophør med årets udgang.

Fredericia d. 

Krisecenteret for mænd For Fredericia Kommune
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Formand for Krisecenterets Social- og 
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