
 
 

 

Private leverandører på det sociale 
område 
 

Hvordan skal jeg som privat leverandør af et specialiseret tilbud forholde mig?  

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder 
det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for 
voksne opretholdes.  

For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre 
danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan 
forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling. 

Social- og Indenrigsministeriet har i en nyhedsmail tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat 
sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et 
opholdssted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode 
fortsat opholder sig på opholdsstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den 
kommunale sagsbehandler. 

Ovenstående er også gældende for tilbud under friplejeboliglovgivningen. 

 

Hjemgivelse af anbragte børn og unge 

Holbæk Kommune orienterer hermed særligt om forhold på det sociale område på baggrund af regeringens 
seneste tiltag mod COVID-19. 

Som det fremgår af den generelle orienteringsskrivelse af 17. marts 2020, giver Social- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af 
forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i 
håndtering af COVID-19 ikke hjemmel til at fravige servicelovens almindelige regler om, hvornår børn og 
unge, der er anbragt uden for hjemmet, kan eller skal hjemgives.  

Holbæk Kommune har desværre erfaret, at anbringelsessteder uden forudgående aftale har sendt borgere 
hjem. Dette kan ikke accepteres. Det er kun kommunalbestyrelsen og i visse tilfælde Børn- og ungeudvalget 
eller Ankestyrelsen, der kan vurdere, om betingelserne for hjemgivelse eller fravigelse af en indgået 
kontrakt opfyldt.  

Der er således ikke i den nye nødlovgivning skabt hjemmel til at anbringelsesstederne egenhændigt 
beslutter at hjemsende børn og unge. Her gælder de samme regler som hidtil. Holbæk Kommune anser det 
som kontraktbrud, såfremt at anbringelsesstederne sender børn og de unge hjem.  

https://mailchi.mp/22ac1eebca35/anbragte-brn-skal-kunne-blive-i-deres-hjem-trods-coronasmitte?e=96155b2bcd


De pågældende anbringelsessteder må forvente, at Holbæk Kommune tager kontakt, med henblik på at 
drøfte situationen og den fremadrettede støtte.  

Ved spørgsmål om håndtering af personale og beboeres sikkerhed henvises til Hotline ved Styrelsen for 
Patientsikkerhed, der vejleder anbringelsessteder om sikkerhed for personale og beboere i forhold til 
COVID-19.  

 

Jeg er støttekontaktperson eller mentor, hvordan skal jeg forholde mig?  

Som kontaktperson eller mentor skal du fortsat levere den støtte som du ifølge din kontrakt er forpligtet til. 
Du tilrettelægger selv støtten og aftaler udførelsen heraf med den borger, som skal modtage støtten, 
herunder om opgaven kan løses uden fysisk kontakt. I tilfælde hvor der vurderes risiko for kritisk mistrivsel 
uden fysisk tilstedeværelse forventes støtten fortsat leveret ved fysisk fremmøde. Vurderingen heraf bør 
ske i samråd mellem sagsbehandler og leverandør.  

 
Hvad skal jeg gøre, hvis en borger bliver smittet?  

Har du spørgsmål omkring borgerens situation i forbindelse med smittefare, skal du kontakte din egen 
leder. Ledere på det sociale område er orienteret om håndtering af eventuelle sygdomstilfælde via 
Sundhedsstyrelsen. Holbæk Kommune forventer således, at alle private leverandører følger de nødvendige 
og anbefalede retningslinjer, som blandt andet Sundhedsstyrelsen har udmeld til personale på bosteder og 
som omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere.  

 
Relevant information 

Coronavirussen afføder forståeligt nok mange spørgsmål hos organisationer og interessenter, i tilbuddene 
og hos os. Derfor kan der findes information om coronavirus her:  

• www.coronasmitte.dk 
• https://www.sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/information-om-coronavirus/ 
• https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/ 
• https://www.regioner.dk/ 

 
Hvem skal du kontakte? 

Det er sundhedsmyndighederne, der kan besvare spørgsmål om smitte og karantæne og andre 
sundhedsfaglige aspekter.  

Vi anbefaler derfor, at du holder dig 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 du 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 
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