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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social-og Indenrigsudvalg har d. 16. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 737 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 737: 

”Vil ministeren redegøre for, om midler fra regeringens såkaldte krigskasse vil kunne 

bruges til at dække udgifter til eksempelvis sprit, mundbind eller andre hygiejneforan-

staltninger for samfundets mest udsatte mennesker, som eksempelvis hjemløse, og til 

lønmidler til sociale frikorts-jobbere, der kan være med til at pakke og dele tingene 

ud?” 

Svar: 

Regeringen har et skarpt fokus på at føre Danmark trygt gennem COVID-19-

pandemien. Dette gælder også de mest udsatte borgere i samfundet. 

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal af alle Folketingets partier med 

politisk aftale af 25. april 2020 iværksat en lang række initiativer målrettet sårbare og 

udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Regeringen har derudover tilført kom-

munerne ekstra midler på i alt 8,9 mia. kr., som blandt andet skal gå til at dække eks-

traudgifter til værnemidler og ekstra rengøring i kommunale institutioner. Senest har 

regeringen aftalt med kommunerne, at borgere, for hvem anskaffelse af mundbind vil 

være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret 

gratis mundbind. Det kan for eksempel dreje sig om de mest socialt udsatte, herunder 

hjemløse. Hvis det i en kommune giver mening at lave aftale med en lokal civilsam-

fundsorganisation om distribution af mundbind, sprit og andet og med brug af fri-

korts-jobbere, så vil kommunen desuden have mulighed for dette.  

De her nævnte tiltag skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag for socialt ud-

satte og frivillige sociale organisationer, som allerede er iværksat under COVID-19. 

Regeringens fokus på at føre Danmark trygt gennem COVID-19-pandemien afspejler 

sig også i regeringens forslag til en finanslov for 2021. Her lægger regeringen op til at 

en reserve på 9,2 mia. kr. til genstart af dansk økonomi og særlige udfordringer afledt 

af COVID-19. Reserven, der kommer oveni forårets adskillige initiativer, skal både gå 

til at sikre danske arbejdspladser samt til sundhedsvæsen, vacciner og økonomisk 

genopretning. Rammen giver mulighed for manøvrerum til håndtering af relevante 

forhold, der måtte opstå som følge af corona-pandemien. Midlerne kan desuden prio-

riteres til blandt andet et midlertidigt løft af det sundhedsmæssige beredskab, nød-

vendige sundhedsmæssige foranstaltninger og driftsmæssige udfordringer afledt af 

covid-19.  
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Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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