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Orientering om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen 

Restriktionerne af beskæftigelsesindsatsen som følge covid-19 blev pr. 1. marts 

2021 forlænget med hjemmel i en særlig overgangsbestemmelse i den nye epidemi-

lov, der betyder, at de restriktioner, der gjaldt frem til og med den 28. februar 2021, 

kan forlænges frem til 15. april 2021, med mindre der udstedes en ny bekendtgø-

relse, der ændrer på restriktionerne. Dette brev er en orientering om indholdet i den 

bekendtgørelse som forventes udsendt med virkning fra 15. april 2021.  

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.  

Regeringen lægger op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Med den 

foreslåede delvise genåbning vil det igen blive muligt at igangsætte virksomheds-

rettede tilbud med fysisk fremmøde samtidigt med, at der vil være mulighed for at 

bevilge tilbud om nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk 

fremmøde til borgere, som vurderes at være i særlig risiko for at miste tilknytnin-

gen til arbejdsmarkedet.   

Der lægges op til at modellen indeholder følgende elementer: 

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.   

 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 forpligtiget til at give de ledige til-

bud 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 samt vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogrup-

pen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen forud for afgivelse af til-

bud. Der skal her tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke 

personer der er i risikogruppen for covid-19. 

Beskæftigelsesministeriet er i gang med at udarbejde en bekendtgørelse med ud-

gangspunkt i ovenstående. Den nye bekendtgørelse vil være underlagt parlamenta-

risk kontrol under den nye epidemilov og vil derfor blive forelagt Epidemikommis-

sion og Folketingets Epidemiudvalg, hvorfor der kan forekomme ændringer i for-

hold til ovenstående. 

Bekendtgørelsen forventes at blive sendt i høring i BER og lagt på høringsportalen. 

Det forventes, at bekendtgørelsen vil træde i kraft 15. april.  

Vi orienterer jer igen når bekendtgørelsen udstedes.  

Venlig hilsen 

Anders Terp Bekhøj, 

Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk Center 1 
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