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Vedrørende tilbagevenden til anbringelsessteder aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet
Social- og Indenrigsministeriet har de seneste dage fået et stigende antal henvendelser
fra pårørende, interesseorganisationer, kommuner og konkrete tilbud, hvoraf det
fremgår, at børn og unge på anbringelsessteder, i aflastningsinstitutioner samt borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer på botilbud oplever udfordringer med at få adgang til anbringelsesstedet, aflastningsinstitutionen eller botilbuddet, når de vender tilbage fra besøg hos deres familie eller pårørende eller fra indkøb. Dette sker ifølge de modtagne henvendelser for at undgå smitterisiko.
Ministeriet er opmærksom på, at tilbud agerer ud fra en helt forståelig bekymring for
personalet, familien og øvrige børn, unge eller voksne på tilbuddet.
På denne baggrund skal ministeriet præcisere, hvad der gælder i forhold hertil.
De børn, unge og voksne, der har ophold på anbringelsessteder, i aflastningsinstitutioner og på botilbud, hører til samfundets svageste grupper. Disse mennesker har således enten et særligt behov for støtte, en funktionsnedsættelse, psykiske lidelser og/eller særlige sociale problemer, som det er væsentligt at være særligt opmærksom på –
især i denne tid, der betyder voldsomme omvæltninger i hverdagen. Sådanne omvæltninger kan være vanskelige at forstå og håndtere, hvis man i forvejen befinder sig i en
udsat situation, og her kan f.eks. et besøg hos familie eller andre pårørende eller et aflastningsophold være med til at få hverdagen til at hænge sammen.
For borgere over 18 år er tilbuddet desuden at betragte som borgerens hjem. Det
samme gør sig gældende for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at anbringelsesstedet, aflastningsinstitutionen eller botilbuddet har indgået en aftale med kommunen om at levere en bestemt
ydelse til den pågældende person, nemlig selve opholdet og hjælp og støtte i sammenhæng hermed. Det, at man som borger oplever udfordringer ved tilbagekomsten, skal
ses i sammenhæng med denne aftale.
Ovennævnte skal også ses i sammenhæng med, at Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse 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. Dette regelsæt giver alene borgerens handlekommune adgang til under
visse betingelser at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere de ydelser, der er truffet afgørelse om, eller midlertidigt at ændre indholdet af
ydelserne eller til at træffe afgørelse om anbragte børn og unges samvær med deres
forældre.
På baggrund af ovenstående skal ministeriet understrege, at et barn, en ung eller en
voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang.
Ministeriet skal særligt bede socialtilsyn, kommuner og regioner om at videreformidle
denne skrivelse til de tilbud, der føres tilsyn med.

Med venlig hilsen
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2

