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Kære sektorpartnerskab på socialområdet 

Som bekendt er det i den seneste periode gået den forkerte vej i forhold til 

smitteudviklingen med COVID-19. Dette kan samtidig skabe et øget pres på de 

kommunale velfærdsområder. 

Det sociale område betragtes samlet set som et kritisk område, hvor det er helt 

afgørende, at der foretages de rigtige og de nødvendige prioriteringer, så det fortsat 

kan sikres, at udsatte borgeres helt nødvendige og ofte livsnødvendige behov fortsat 

kan mødes. 

På den baggrund har Social- og Indenrigsministeriet genudstedt den 

”nødbekendtgørelse” på socialområdet, der blev udstedt i forbindelse ned forårets 

nedlukning, og som blev ophævet i juni.  

Bekendtgørelsen gør det muligt for myndighederne at fravige forpligtelser for det 

offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i sociallovgivningen i 

følgende tilfælde: 

1. Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af 

COVID-19 her i landet. 

2. Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme 

udbredelsen af COVID-19 her i landet, og de pågældende forpligtelser og 

rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet 

betydning. 

3. Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller 

uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været 

nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i 

landet. 

Reglerne i bekendtgørelsen skal være med til at sikre, at der kan foretages en helt 

nødvendig prioritering af opgaver, herunder blandt andet i forhold til behandling af 

sager og levering af ydelser efter lov om social service samt allokering af behandlings- 

og personalemæssige ressourcer. Reglerne skal også være med til at sikre bedre 

muligheder for at forebygge og inddæmme smitte med COVID-19. 

I bekendtgørelsen er der samtidig en række bestemmelser om sager, hvor 

kommunerne ikke vil kunne nedprioritere opgaver, herunder bl.a. i forhold til at 

behandle underretninger om børn og unge, der kan være socialt udsatte, sager om 
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anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, sager om ophold på botilbud, hvor der 

er behov for sådanne ophold og sager om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten. 

Derudover er det et krav efter bekendtgørelsen, at nedprioritering af opgaver ikke må 

medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger og ej heller 

begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter lov om 

social service, herunder f.eks. hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad 

og drikke. 

Endvidere skal det ved fravigelse af rettigheder efter sociallovgivningen vurderes, om 

borgeren kan have behov for en alternativ ydelse, støtte, hjælp m.v. set i forhold til den 

rettighed, der fraviges. 

Og alle afgørelser og beslutninger om nedprioritering skal ske efter en konkret og 

individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og 

støtte m.v., således at der ikke sker begrænsninger i den hjælp og støtte m.v., borgeren 

modtager, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, og således at 

begrænsningerne holdes på et absolut minimum.  

Jeg vil gerne i den forbindelse understrege, at det således ikke er muligt at træffe 

generelle afgørelser om f.eks. at lukke alle sociale tilbud af en bestemt type i en 

kommune eller for den sags skyld at lukke et bestemt tilbud, medmindre der samtidig 

er truffet en konkret og individuel afgørelse i forhold til hver enkelt bruger på det 

pågældende tilbud og foretaget en vurdering af dennes behov for hjælp og støtte m.v. 

Bekendtgørelsen er således udformet med afsæt i, at det sociale område er et kritisk 

område, hvor der kun vanskeligt kan skæres på hjælpen, og hvor det kun i de yderste 

tilfælde er muligt helt at afskære hjælpen. 

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en orienteringsskrivelse, som uddyber 

reglerne i bekendtgørelsen. Jeg vedlægger bekendtgørelsen og orienteringsskrivelsen 

til orientering. 

Bemyndigelsen i epidemiloven gør det muligt at foretage justeringer løbende, hvis 

forholdene ændrer sig, og det er derfor helt afgørende, at myndighederne og 

organisationerne på socialområdet arbejder sammen for at holde en så ensartet kurs 

på området som muligt og følge udviklingen tæt i forhold til behov for kommende 

justeringer. Jeg vil derfor opfordre til, at myndighederne og organisationerne på 

socialområdet løbende giver ministeriet tilbagemeldinger om de problemstillinger, der 

eventuelt opstår. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer i de forskellige myndigheder og 

organisationer på socialområdet, som arbejder hårdt med at beskytte samfundets 

udsatte mennesker, og vil samtidig ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 


