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Social- og Indenrigsministeriet har modtaget jeres henvendelse af 24. oktober 2020 

vedrørende forsamlingsforbuddet og afholdelse af NA-møder. 

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at der ved afholdelse af NA-møder er tale 

om et frivilligt netværk. Frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for 

frivillige m.v. er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Møder skal derfor 

tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet.  

Det afgørende i forhold til forsamlingsforbuddet er, om der er tale om indendørs og 

udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere 

end 10 personer til stede på samme sted. Er dette tilfældet, er det forbudt at afholde og 

deltage i dette. 

Reglen om forsamlingsforbuddet på 10 personer indeholder dog bl.a. følgende 

undtagelser, der kan være relevante for sociale frivillige foreninger: 

 Forsamlingsforbuddet gælder f.eks. ikke i private boliger og haver i tilknytning

til boligen, som kun beboerne råder over. Fælles arealer som en gård og

lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, falder ikke ind

under denne undtagelse.

 Almindelig færden og ophold på en arbejdsplads, som er et naturligt eller

nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og

færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer

tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. er f.eks. også

undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.

 Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende,

hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste

pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, er f.eks.

også undtaget fra forsamlingsforbuddet

En af undtagelserne gælder således for lokaler, lokaliteter og arrangementer, 

begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al 

væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, 

bane eller lignende. Et NA-møde vil dermed kunne være undtaget fra 

forsamlingsforbuddet, hvis det afholdes på denne måde. En anden mulighed kan være, 

at I kan overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes 

digitalt. 
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I kan læse mere om forsamlingsforbuddet og ofte stillede spørgsmål om coronavirus 

på socialområdet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-

om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq  

Social- og Indenrigsministeriet skal derudover henvise til sundhedsmyndighedernes 

generelle retningslinjer om håndtering af smitterisiko, herunder om afstand og brug af 

mundbind. 

Med venlig hilsen 

Sophie Jensen 
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