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Orientering om ændring af bekendtgørelse om genåbning og
fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge
af COVID-19 vedr. forlængelse af digitale samtaler mv.

Som følge af genåbningen og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen
har jobcentre og a-kasser blandt andet haft mulighed for at afholde samtaler med
borgerne telefonisk og digitalt samt at holde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet
mv. Denne mulighed forlænges nu til og med den 28. februar 2021, svarende til varigheden af den eksisterende hjemmel i epidemiloven.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægger det udkast til ændringsbekendtgørelse, som har været sendt i høring, og som forventes at træde i kraft den
12. december 2020, dog træder forlængelsen vedrørende samtaler i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsen kan derefter findes på retsinformation: www.retsinformation.dk.
I bekendtgørelsen er også indarbejdet nogle mindre principielle justeringer i rammerne for beskæftigelsesindsatsen. Ændringerne vedrører, at jobcentrene – på
samme måde som ved samtaler – kan beslutte, at tilmelding som jobsøgende og en
indledende visitation af kontanthjælpsmodtagere m.fl. kan ske digitalt eller telefonisk. Denne ændring vil også gælde til og med den 28. februar 2021.
Endelig kan virksomhedsrettede tilbud, som har været afbrudt/sat i bero/ophørt i
Nordjylland som følge af den nationale udmelding om nedlukning, genoptages.
Den samlede periode for tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret må ikke overstige
varighedsbegrænsningerne i loven. De øvrige betingelser for tilbuddet anses for opfyldt, hvis tilbuddet genoptages inden den 1. februar 2021.
Dermed kan tilbud, som blev afbrudt/sat i bero/ophørte under nedlukningen fortsættes, og perioden, hvor tilbuddet var afbrudt/sat i bero/ophørt vil ikke blive medregnet i tilbuddets varighed. Reglerne om genoptagelse vil have virkning fra den
19. november 2020, hvor restriktionerne i Nordjylland ophørte.
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