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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 25. juni 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 588 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Social- og Indenrigsudvalget. 

Spørgsmål nr. 588: 

”Vil ministeren sammen med Folketinget lave en socialpolitisk beredskabsplan?” 

Svar: 

Som en del af håndteringen af COVID-19 på socialområdet har regeringen som be-

kendt nedsat et tværgående sektorpartnerskab, der har til opgave at se på, hvordan 

tilrettelæggelsen af genåbningen og normaliseringen af de sociale indsatser gøres 

bedst.  

Derudover blev der med den politiske aftale af 25. april om initiativer for sårbare og 

udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 oprettet tre partnerskaber med hver de-

res målgruppe: udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Partner-

skaberne er nedsat med det formål at erfaringsopsamle og derved skabe et bedre vi-

densgrundlag i forbindelse med genåbningen, som skal medvirke til at skabe tryghed 

og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel hos de udsatte grupper. 

Sektorpartnerskabet og de tre partnerskaber er således sammensat af aktører på tværs 

af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, faglige- og interesseorganisationer 

private aktører og den offentlige sektor, som har særligt kendskab til målgrupperne på 

området og de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med den gradvise genåb-

ning af samfundet. På den måde sikres det, at interessenterne og myndighederne på 

området hurtigt kan blive inddraget i arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer, vi-

densopsamling, m.v.  

Der er ikke herudover planlagt en særskilt socialpolitisk beredskabsplan, men regerin-

gen følger naturligvis løbende udviklingen meget tæt med henblik på at kunne reagere 

hurtigt, hvis situationen ændrer sig. I det tilfælde vil regeringen som hidtil holde de 

øvrige partier orienteret, så regeringen og Folketingets partier er klar til sammen at 

handle hurtigt.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 

Sagsnr. 

2020 - 6566 

 

Doknr. 

269954 

 

Dato 

28-08-2020 

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 588 

Offentligt


	Spørgsmål nr. 588:
	Svar:

