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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. 
 
 

 

Restriktionerne af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 blev pr. 1. marts 
2021 forlænget med hjemmel i en særlig overgangsbestemmelse i den nye epidemi-
lov.  

I Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra 22. marts 2021 fremgår det, 
at regeringen løbende vil foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor, 
herunder for beskæftigelsesindsatsen.  

Som følge heraf er der udarbejdet en ny bekendtgørelse om beskæftigelsesindsat-
sen, som lægger op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen.  

Den nye bekendtgørelse er underlagt parlamentarisk kontrol under den nye epide-
milov og har dermed været forelagt Epidemikommissionen. Den vil ligeledes blive 
forlagt Folketingets Epidemiudvalg den 7. april, hvorfor der kan komme ændringer 
til bekendtgørelsen. 

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet følgende:  

Tilbud og samtaler 
 Kommunen kan give målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(LAB) tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk 
fremmøde – herunder selvfunden virksomhedspraktik og løntilskudsjob – i de 
tilfælde, hvor fysisk fremmøde er i overensstemmelse med sundhedsrestriktio-
nerne. De almindelige betingelser for tilbuddene efter LAB skal være opfyldt.  

 Kommunen kan give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalifi-
cering med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i 
særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet og dermed miste 
tilknytningen hertil. For øvrig vejledning og opkvalificering kan det tillige gi-
ves, hvis der er en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.  

 Kommunen kan - ligesom i dag - give tilbud om ordinær vejledning og opkvali-
ficering, med fysisk fremmøde afhængig af restriktionerne på børne- og under-
visningsministeriets område (fx uddannelsesinstitutioner). 
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 Kommuner og a-kasser er fortsat fritaget for pligten til, at jobsamtaler og cv-
samtaler skal holdes ved personligt fremmøde. 
 

Ret og pligt  
 Der vil fortsat være en fravigelse af reglerne om kadencer af tilbud, jf. reglerne 

om ret og pligt. Kommunerne er således ikke forpligtet til at give ledige tilbud 
på bestemte tidspunkter, men får mulighed for at gøre det.  

 I de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et til-
bud, vil det i modsætning til i dag ikke længere være frivilligt for borgeren at 
tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret for ude-
blivelse uden rimelig grund mv.  

 Kommunerne skal dog sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de 
nationale udmeldinger om sundhed samt forud for afgivelse af tilbud vurdere, 
hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i 
risikogruppen. Der skal her tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vurdering 
af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19. 

 
Øvrigt  
 Perioden fra 1. januar 2021 til 30. april 2021 tæller som ”død periode” for dag-

pengemodtagere i forhold til deres indsatsperiode.  
 Perioden fra 20. december 2020 til 16. maj 2021 tæller som ”død periode” i for-

hold til, hvornår tilbud senest skal påbegyndes og afsluttes efter varslingspul-
jerne. 

 Der indføres regler om adgangsbegrænsninger i jobcentre, herunder tilladte an-
tal borgere pr. m2, jobcentres forpligtelse til at informere om gældende krav og 
krav om at bære mundbind eller visir samt undtagelser til dette.  

 
Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, star@star.dk, samt til Anne Marie Jensen, amj@star.dk 
senest torsdag den 8. april 2021, kl. 12.00.  

Venlig hilsen 

Anders Terp Bekhøj, 
Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk Center 1 
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