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Plan for udfasning af forsamlingsforbuddet

Anmodende minister

Justitsministeriet

Andre relevante
ministerier
Problemstilling

Sundhedsministeriet
Der gælder i dag et indendørs forsamlingsforbud på 5 personer og et udendørs
forsamlingsforbud på 10 personer. Der er til begge forsamlingsforbud knyttet en
række undtagelser.
Det følger af rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021,
at regeringen – på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen –
medio april fremlægger en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.
På den baggrund er der udarbejdet en plan for udfasning af
forsamlingsforbuddet. I planen beskrives en trinvis udfasning af ”det lille”
forsamlingsforbud samt justeringer af anbefalinger om, hvor mange personer,
der bør forsamles i private hjem, samt anbefalinger om begrænsning af social
kontakt.

Epidemikommissionens
rådgivende vurdering

Det bemærkes, at planen ikke omfatter afholdelse af større forsamlinger og
arrangementer, da en stillingtagen hertil afventer anbefalingerne fra den hurtigtarbejdende ekspertgruppe, som behandler spørgsmålet om, hvordan større
forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt, jf.
rammeaftalen af 22. marts 2021. Det bemærkes endvidere, at planen ikke
omfatter eventuelle undtagelser til forsamlingsforbuddet.
Epidemikommissionen noterer sig Statens Serum Instituts sundhedsfaglige
vurdering vedrørende plan for udfasning af forsamlingsforbud (se under den
uddybende begrundelse nedenfor).
Epidemikommissionen rådgiver i forlængelse heraf om, at forsamlingsforbuddet
kan udfases som skitseret i Justitsministeriets plan.
Epidemikommissionen noterer sig, at planen ikke omfatter afholdelse af større
forsamlinger og arrangementer, da en stillingtagen hertil afventer anbefalingerne
fra den hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, som behandler spørgsmålet om,
hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt
forsvarligt, jf. rammeaftalen af 22. marts 2021, samt at planen ikke omfatter
eventuelle undtagelser til forsamlingsforbuddet.
Epidemikommissionen noterer sig, at Statens Serum Institut løbende ved de
enkelte faser vurderer, at den samlede planlagte udfasning er sundhedsmæssig
forsvarlig i lyset af den aktuelle smittesituation, og at det indebærer, at planen i
lighed med øvrige lempelser kan blive fremrykket afhængigt af smittesituationen,
herunder som følge af antal borgere, som vaccineres.
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Epidemikommissionen noterer sig i øvrigt, at forsamlingsforbuddet indgår som en
del af de politiske forhandlinger, jf. rammeaftalen af 22. marts 2021, og at der
med fordel kan foretages en fornyet sundhedsmæssig vurdering af planen i
forbindelse med genåbningen primo maj.
Uddybende
begrundelse

Statens Serum Institut oplyser i sundhedsfaglig vurdering vedrørende plan for
udfasning af forsamlingsforbud:
”Statens Serum Institut vurderer, at samlet set er der en tendens til en lav og
stabil smitteforekomst samt en stabilisering af nyindlæggelser i Danmark, og den
observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser.
Ved at øge forsamlingsstørrelsen vil der være en øget risiko for blanding på tværs
af sociale netværk, men de foreslåede øgninger i antal personer vil sætte en
naturlig begrænsning på, hvor mange netværk der vil være tale om.
Forsamlingsstørrelsen øges samtidig med, at det må forventes, at en del af
forsamlingsaktiviteter i større grad vil finde sted udendørs, såfremt de
vejrmæssige forhold tillader det. Endvidere vil en stigende andel af borgere blive
vaccineret, hvilket forventes at nedsætte antallet af smittede og nyindlagte.
Forsamlingsstørrelsen øges med ca. 4 ugers mellemrum, hvilket giver mulighed
for mulige korrektioner, såfremt smitteudviklingen måtte ændre karakter.
En yderligere udfasning af forsamlingsforbuddet efter 21. maj 2021 vil blandt
andet afhænge af antal borgere som vaccineres samt den samtidige
smitteforekomst. Det er ikke muligt at udtale sig konkret om dette på nuværende
tidspunkt.
Det bemærkes, at udfasning af forsamlingsforbuddet vil ske samtidig med en
række andre genåbninger, som kan øge risikoen for smitte. En øgning af
forsamlingsstørrelsen må forventes at interagere med øvrige lempelser, fx på
kulturområdet og en genåbning af serveringssteder. Dette kan medføre en
stigning i forsamlinger i offentligheden og private hjem.
Det vides, at ca. en tredjedel af smitten sker i husstanden. Derfor bør der fortsat
være stor fokus på håndhygiejne, rengøring af kontaktpunkter samt mulighed for
udluftning ved forsamlinger indendørs.
Med baggrund i den nuværende lave og stabile smitteforekomst, den trinvise
genåbning for andre dele af samfundet samt vaccination af en stigende andel af
borgere vurderes det, at det er muligt at udfase forsamlingsforbuddet som
skitseret og samtidig bevare epidemikontrollen.”

