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NOTAT 

 

Inspirationsmateriale vedr. vitale institutions- og opga-
vetyper 

Regeringen har besluttet at sætte den offentlige sektor på ”nødblus 
fra fredag den 13. marts 2020. For skoler og dagtilbud gælder det fra 
mandag den 16. marts 2020.  
 
KL har nedenfor kortlagt institutions- og opgavetyper, som findes i 
kommunerne.  
 
De institutions- og opgavetyper, som, KL umiddelbart vurderer, 
er vitale, er markeret med rødt.  
 
 
Ældreområdet: plejehjem og -centre, hjemmeplejen, genoptræning, 
dagcentre, rehabiliteringscentre, (sen)hjerneskadecentre, madser-
vice, indkøb, befordring mellem hjem og dagcentre, centrale rengø-
ringsenheder i det omfang de udfører opgaver på tilbud, som undtages, fx 
plejecentre, centralkøkkener, som leverer mad til sårbare borgere, 
hjælpemiddelcentre og visitationsenheder, selvudpegede hjemme-
hjælpere, centralforvaltningen med undtagelse af personale der vare-
tager vitale opgaver 
 
 
Sundhedsområdet: hjemmesygepleje, sundhedspleje, sundheds-
huse, sygeplejeklinikker, specialtandpleje og tandpleje, centralforvalt-
ningen med undtagelse af personale der varetager vitale opgaver 
 
 
Socialområdet: døgninstitutioner, botilbud og boformer, herberger og 
krisecentre, forsorgshjem, misbrugscentre, § 85-støtte i eget hjem, 
børnehuse, den sociale døgnvagt, ansatte i sociale og sundheds-
mæssige akuttilbud, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede 
værksteder, forvaltningspersonale som håndterer tvangsfjernelser, 
børneundersøgelser efter servicelovens § 50, aflastningstilbud, soci-
alrådgivere som har myndighedsansvar/udførende funktioner ift. 
børn, unge og familieområdet efter serviceloven kapitel 11, 12 og 26, 
handicapledsagelse,  kommunallæger (dog kommunallæger med kli-
niske opgaver i KBH), centralforvaltningen med undtagelse af perso-
nale der varetager vitale opgaver 
 
 
Teknisk område: beredskab, forsyning (vand, spildevand, affald, el, 
varme), kollektiv trafik (færger, havne, lufthavne, bemandede broer 
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og sluser, lokalbaner og busser), trafikkontrollører, krematorier, ska-
dedyrsbekæmpelse, almindelig sagsbehandling i teknisk forvaltning, 
genbrugspladser, vagt- og sikkerhedsfunktioner, vej og park, central-
forvaltningen med undtagelse af personale der varetager vitale opga-
ver 
 
 
Skoleområdet: folkeskoler, ungdomsskoler, sprogcentre, musiksko-
ler, Uddannelsesvejledningen, Skt. Annæ, specialtilbud (specialsko-
ler, observationsskoler med døgnophold, heldagsskoler, folkeskoler 
med specialafdelinger eller specialklasser/specialklasserækker), insti-
tutioner med specialundervisning for voksne, centralforvaltningen 
med undtagelse af personale der varetager vitale opgaver 
 
 
Børneområdet: dagtilbud, dagpleje, klubber, sfo/fritidshjem, special-
dagtilbud, ungdomscentre, ungdomsskoleklubber, PPR, støttepæda-
gogkorps, SSP, naturskoler, centralforvaltningen med undtagelse af 
personale der varetager vitale opgaver. Obs: der vil være behov for 
nødpasning for forældre, der går på arbejde. KL udsender mere infor-
mation i løbet af dagen om børneområdet. 
 
 
Kultur: sportshaller, svømmehaller, rideskoler, idrætsanlæg, bibliote-
ker, museer, biografer, kulturhuse, landsdelsorkestre, centralforvalt-
ningen med undtagelse af personale der varetager vitale opgaver 
 
 
Administrativt område: ansatte der er beskæftiget med løn og per-
sonaleadministrative opgaver, fakturahåndtering, IT-opgaver knyttet 
til sundheds-, social- og sikkerhedsopgaver herunder nøglepersoner 
ift. nødvendig kommunikation, forvaltningspersonale som håndterer 
ydelser (fx kontanthjælp og førtidspension), journalister, jobcentre, 
økonomi- og udviklingsenheder, digitaliseringsenheder, innovations-
enheder, HR-udviklingskonsulenter, centralforvaltningen med undta-
gelse af personale der varetager vitale opgaver 
 
 
Øvrigt:  
På hvert område kan der være nøglepersoner, som er afgørende for 
at opretholde et kriseberedskab.  
 
 


