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Udvidelse af de skærpede COVID-19-tiltag fra 7. december til 

Region Midtjylland, Region Sjælland samt Aalborg, Vejle, Fre-

dericia og Middelfart kommuner 

 

 

Regeringen udmeldte den 7. december 2020 en række nye COVID-10 tiltag for 38 

storbyer/sjællandske kommuner. Regeringen og sundhedsmyndighederne har den 

10. december udvidet disse tiltag til også at gælde følgende dele af landet:  

- Resterende kommuner i Region Sjælland 

- Resterende kommuner i Region Midtjylland 

- Vejle, Fredericia, Middelfart kommuner i Region Syddanmark 

- Aalborg Kommune i Region Nordjylland. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendte den 8. december brev om 

tiltagenes betydning for beskæftigelsesindsatsen med titlen:  

 Nye og forlængede COVID-19 tiltag for hhv. 38 storbyer/sjællandske 

kommuner samt forlængelse af gældende tiltag for hele landet  

Brevet kan ses her: https://star.dk/media/15421/brev-vedr-skaerpede-tiltag-i-

38-kommuner-samt-forlaengelse-af-gaeldende-tiltag-i-hele-landet-end.pdf 

På baggrund af den netop udmeldte udvidelse af tiltagene til ovennævnte dele af 

landet, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hermed meddele, at tilta-

genes betydning for beskæftigelsesindsatsen, som fremgår af brevet af 8. decem-

ber, dermed også vil være gældende for ovennævnte kommuner. 

Styrelsen skal samtidig orientere om, at bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse nr. 1398 af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af 

beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som forlænger mulighederne for 

digital kontakt mv. frem til og med den 28. februar 2021. Der vedlægges et kort 

orienteringsbrev herom sammen med det udkast til ændringsbekendtgørelse, der 

ligger til sidste korrektur i Lovtidende med henblik på ikrafttrædelse lørdag den 12. 

december 2020.  
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Spørgsmål til anbefalingerne kan rettes til STAR’s hovedpostkasse på www.star.dk 

eller til et af STAR’s regionale arbejdsmarkedskontorer. Henvendelser vedr. re-

striktionerne vil blive besvaret hurtigst muligt.  

Venlig hilsen 

Christian Solgaard 

Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk Center 2 
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