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Høring over udkast til bekendtgørelse om genåbning og fortsat 
delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af co-
vid-19 m.v. gældende fra 11. juli 2021 samt ændringsbekendt-
gørelse 
 
 

 

Den gældende bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af be-
skæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 ophæves den 11. juli 2021.  

Beskæftigelsesministeriet har derfor udarbejdet en ny bekendtgørelse, der indehol-
der en yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Bekendtgørelsen vil gælde 
fra den 11. juli 2021 og frem til den 1. september 2021. Beskæftigelsesministeriet 
har endvidere udarbejdet ændringsbekendtgørelse med ændring af arealkravet, som 
lempes den 1. august, jf. Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 
11. juni 2021. 
 
Bekendtgørelsen indeholder følgende: 
 
Udfasning af digitale samtaler og møder – med overgangsbestemmelser 
I bekendtgørelsen lægges der op til, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og 
møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de 
almindelige regler, dvs. som hovedregel med fysisk fremmøde. Dermed vil jobcen-
teret, kommunen eller a-kassen ikke længere have mulighed for at beslutte, at sam-
taler/møder afholdes telefonisk eller digitalt. Det gælder også møder i rehabilite-
ringsteamet.  

Udfasningen af digitale samtaler og møder sker i forbindelse med lempelsen af are-
alkravet fra 4 til 2 m2 pr. person, som blev besluttet med Aftale om yderligere ud-
fasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021.  
 
For nogle kommuner kan det blive en udfordring at skulle udfase brugen af digitale 
samtaler og møder, så længe der er risiko for lokale nedlukninger ved højt smitte-
tryk for covid-19. På den baggrund lægges der i bekendtgørelsen op til en over-
gangsbestemmelse, som skal sikre, at der kan afvikles digitale samtaler og møder i 
perioder, hvor en kommune er helt eller delvist nedlukket. Samtidig giver en over-
gangsbestemmelse mulighed for at gennemføre allerede indkaldte digitale samtaler 
og møder frem til den 1. september. Det vil dog være et krav, at de digitale samta-
ler og møder er indkaldt, inden bekendtgørelsen er sendt i høring den 23. juni 2021.  
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Udfasning af ordning for genbevilling af virksomhedsrettede tilbud 
Jobcentrene har siden den 15. april 2021 haft mulighed for at genbevilge virksom-
hedsrettede tilbud, som blev afbrudt som følge af restriktioner, der blev indført den 
20. december 2020. Det vurderes, at jobcentrene har haft tilstrækkelig tid i perio-
den fra den 15. april - 11. juli, dvs. ca. 3 måneder, til at genbevilge de afbrudte 
virksomhedsrettede tilbud. Bekendtgørelsen lægger derfor op til, at reglerne om 
genbevilling af tilbud udgår af bekendtgørelsen.  

Arealkravet ændres den 1. august 2021 
Arealkravet lempes fra 4 til 2 m2 pr. person den 1. august 2021 iflg. Aftale om 
yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021. Der udstedes derfor 
en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis su-
spension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. med det ændrede 
arealkrav Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021. 

Videreførelse af øvrige regler 
Bekendtgørelsen lægger derudover op til en videreførelse af visse regler fra den se-
neste bekendtgørelse fra den 13. juni. Det betyder bl.a. videreførelse af følgende 
bestemmelser:  

 Overgangsbestemmelsen vedr. ret- og pligttilbud videreføres til 1. september. 
 I isbryderordningen er der fortsat en fravigelse af kravet om, at ansættelse med 

løntilskud af nyuddannede personer med handicap forudsætter, at personen ikke 
har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning. 

 For varslingspuljerne er der fortsat en fravigelse af frister for, hvornår et tilbud 
inden for varslingspuljerne senest skal være påbegyndt og afsluttet. 

 For dagpengemodtagere er der fortsat en fravigelse af reglerne om medregning 
af timer i opgørelsen af tidsperioder for indsatsen.  

 
Forventet ophør af bekendtgørelsen fra 1. september 2021 
Hvis der fra 1. september 2021 ikke længere er behov for at regulere fx brug af 
håndsprit i jobcentrene, forventer styrelsen, at bekendtgørelsen ophører. 

I forhold til varslingspuljerne vil det bl.a. betyde, at de almindelige frister i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om særlig varslingspulje i 2021 
for, hvornår et tilbud i forbindelse med en varslingsindsats senest skal være påbe-
gyndt og afsluttet, herefter vil være gældende. Den ”døde” periode fra den 20. de-
cember 2020 til og med den 16. maj 2021 vil derfor ikke længere være gældende. 
Det betyder, at den ikke kan fratrækkes ved beregningen af fristerne for, hvornår et 
tilbud skal være påbegyndt og afsluttet. Styrelsen anbefaler derfor, at jobcentrene 
planlægger herefter, hvor det er relevant, så personer, som er tilbudt en varslings-
indsats, kan påbegynde og afslutte tilbud inden for fristerne. 

Styrelsen forventer dog, at fravigelser, der alene har hjemmel i Beskæftigelsesmini-
steriets lovgivning, vil kunne overføres til de almindelig regler for indsatsen. Det 
gælder bl.a. fravigelsen af reglerne om medregning af timer i opgørelsen af tidspe-
rioder for indsatsen for dagpengemodtagere. 
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Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelserne bedes sendt på e-mail til Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering, star@star.dk, samt til Anne Marie Jensen, 
amj@star.dk, senest fredag den 25. juni 2021 kl. 12.00. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Lotte Horsholt 
Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk Center 1  
STAR 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


