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Til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn samt rele-
vante myndigheder og organisationer 

Orientering om ændring af besøgsforbud på det sociale område 

Social- og Indenrigsministeriet udstedte den 5. april 2020 bekendtgørelse nr. 372 af 4. 

april 2020 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. 

på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-

19), hvoraf det fremgår, at der fra og med den 5. april 2020 kl. 10 gælder et besøgsfor-

bud på en række typer af tilbud på det sociale område. 

Samtidig udstedte Sundheds- og Ældreministeren bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 

2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sy-

gehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (CO-

VID-19). 

Social- og Indenrigsministeriet skal hermed orientere om en ændring af ministeriets 

bekendtgørelse, der netop er foretaget med bekendtgørelse nr. 394 af 7. april 2020 om 

ændring af bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder 

og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 

2019 (COVID-19). Ændringsbekendtgørelsen er trådt i kraft den 8. april 2020. 

Ministeriet skal bede socialtilsyn, kommuner og regioner om at videreformidle denne 

orienteringsskrivelse til de tilbud, der føres tilsyn med. 

Efter udstedelsen af Sundheds- og Ældreministeriets og Social- og Indenrigsministeri-

ets bekendtgørelser den 4. april 2020, er der opstået tvivl om, hvorvidt botilbudslig-

nende tilbud på det sociale område er omfattet af besøgsforbud efter Social- og Inden-

rigsministeriets regler eller efter Sundheds- og Ældreministeriets regler.  

Botilbudslignende tilbud er ikke tilbud efter serviceloven, men er hjælp og støtte til 

borgere i boligformer efter andre bestemmelser end serviceloven, som f.eks. almenbo-

ligloven, hvor der er fællesarealer og tilknyttet personale. Tilbuddenes målgruppe er 

personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne eller særlige sociale problemer, og hjælpen til beboerne omfatter bl.a. hjælp og 

støtte efter servicelovens § 85 i væsentligt omfang.  

Tilbuddene er således sammenlignelige med botilbud til voksne efter serviceloven. De 

botilbudslignende tilbud er derfor også omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, sk. 1, nr. 3, i 

lov om socialtilsyn. 
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For at undgå tvivl og for at sikre, at den beskyttelse af beboere og medarbejdere, der 

ligger i et besøgsforbud, også omfatter beboere og medarbejdere i botilbudslignende 

tilbud, er disse tilbud med den netop udstedte ændringsbekendtgørelse nu udtrykke-

ligt omfattet af Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om midlertidigt be-

søgsforbud.  

De botilbudslignende tilbud er omfattet af det midlertidige besøgsforbud på samme 

måde og i samme omfang som tilbud efter serviceloven, hvorfor der om uddybning af 

rammer for og indhold i det midlertidige besøgsforbud henvises til Social- og Inden-

rigsministeriets orientering om besøgsforbud m.v. på sociale tilbud, jf. skrivelse nr. 

9189 af 4. april 2020. 

 

Med venlig hilsen 

Anita Hørby 

Kontorchef 




