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Kære socialtilsyn, kommuner og regioner
Social- og Indenrigsministeriet er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne samt
organisationer og aktører på det sociale område for at sikre, at socialt udsatte bliver
beskyttet bedst muligt mod smitte med coronavirus, og at informationer og
retningslinjer er tilgængelige og bliver fulgt.
Dialogen med de sociale tilbud, herunder alle døgntilbud, anbringelsessteder og
botilbud, er i den forbindelse helt afgørende, da det er tilbuddene, der har den direkte
kontakt til de udsatte grupper af borgere i samfundet.
Som de myndigheder, der fører tilsyn med de sociale tilbud, og dermed har den direkte
kontakt, spiller I en afgørende rolle, da I er i løbende dialog med tilbuddene. Det
gælder både socialtilsynene som tilsyn for en lang række af tilbud omfattet af
socialtilsynsloven, kommunerne som tilsyn for kommunale og private tilbud uden for
socialtilsynsloven og regionerne som tilsyn for de regionale tilbud uden for
socialtilsynsloven. Samlet set har I kontakt til alle sociale tilbud – offentlige såvel som
private.
Derfor vil jeg bede jer hjælpe med at sikre, at al relevant information, herunder
Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kommer frem til alle sociale tilbud og dermed til de
socialt udsatte, og at alle, der er i kontakt og arbejder med socialt udsatte, hjælper med
at informere og selv følger anbefalingerne.
Der kan bl.a. findes information her:
www.coronasmitte.dk
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/information-om-coronavirus/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19coronavirus/
https://www.regioner.dk/
Coronavirussen afføder forståeligt nok mange spørgsmål både hos organisationer og
interessenter, i tilbuddene og også hos os. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret om de
aktuelle myndighedsanbefalinger og udviklingen vedrørende coronavirus. Har I
yderligere spørgsmål vedrørende socialområdet, der ikke kan findes svar på hos

relevante myndigheder, kan I kontakte Social- og Indenrigsministeriet på
nedenstående numre:






Faglige spørgsmål vedr. udsatte børn, tlf. 41 85 12 53
Faglige spørgsmål vedr. udsatte voksne, tlf. 41 85 12 10
Faglige spørgsmål vedr. børn og voksne med handicap, tlf. 41 85 12 52
Spørgsmål til kritiske funktioner på socialområdet, herunder ”nødret”, tlf. 41
85 11 10/ 41 85 10 28

Folketinget har som bekendt vedtaget lovgivning, som skal anvendes i den helt
ekstraordinær situation, vi står i. Det betyder bl.a. at jeg som ansvarlig ressortminister
kommer til at udstikke retningslinjer for f.eks. kommunernes prioritering af
ressourcer og opgavevaretagelse. Dette vil forhåbentlig bidrag til mere klarhed, og at vi
på landsplan har en ensartet tilgang.
I den forbindelse er det også afgørende, at al tilgængelig information tilgår
kommunerne og relevante myndigheder, og at de tilsynsførende myndigheder bistår
bl.a. kommunerne i de vurderinger og prioriteringsspørgsmål, som kommer til at
skulle foretages i den kommende tid.
Retningslinjerne vil blive revideret, hvis og når der opstår behov for det, og det er i den
forbindelse centralt, at tilsynsmyndigheder, kommuner og organisationer orienterer
Social- og Indenrigsministeriet løbende om nye problemstillinger.
Jeg håber derfor, at I løbende vil holde hinanden, organisationerne og Social- og
Indenrigsministeriet orienterede.

Med venlig hilsen
Astrid Krag
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