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Udvidelse af COVID-19-tiltagene fra 9. december til hele landet
samt nye skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen
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J.nr. 20/20534

Regeringen udmeldte den 7. december 2020 en række nye COVID-19 tiltag for 38
storbyer/sjællandske kommuner, som trådte i kraft den 9. december. Den 11. december blev tiltagene udvidet til at gælde alle kommuner i regionerne Sjælland,
Midtjylland samt kommunerne Vejle, Fredericia, Middelfart og Aalborg, så de herefter omfattede i alt 69 kommuner.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendte den 8. december et 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-i38-kommuner-samt-forlaengelse-af-gaeldende-tiltag-i-hele-landet-end.pdf

Styrelsen udsendte tillige den 10. december et brev om, at indholdet af styrelsens
brev af 8. december nu også var gældende for de pr. 11. december tilkomne kommuner.
På baggrund af den netop udmeldte udvidelse af regeringstiltagene til resten af landet pr. 16. december 2020 kl. 16:00, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hermed meddele, at tiltagenes betydning for beskæftigelsesindsatsen, som
fremgår af styrelsens ovennævnte brev af 8. december, udvides til at gælde for hele
landet.
Beskæftigelsesministeren har derudover – efter drøftelse med Folketingets partier
og Beskæftigelsesudvalget – truffet beslutning om yderligere skærpelser af den
COVID-19 tilpassede beskæftigelsesindsats for så vidt angår virksomhedspraktik,
løntilskud og nytteindsats efter kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ”øvrig vejledning og opkvalificering” efter lovens § 91.
Dette vil ske med en ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Det vil blive fastsat i bekendtgørelsen, at der ikke vil kunne iværksættes nye tilbud
om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mens allerede igangværende tilbud alene
vil kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri. Det forudsættes, at tilbuddene er i
overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke kunne
sanktioneres på grund af en borgers afvisning af at videreføre et virksomhedsrettet
tilbud.
Tilbud om nytteindsats lukkes helt ned, dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres.
Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrig vejledning og opkvalificering, oprettes og videreføres
ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt.
Forløb hos private udbydere, som tilbyder øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres eller oprettes ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det
kan foregå digitalt. Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være
muligt at give et sådant kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.
Disse ændringer af bekendtgørelsen forventes udstedt snarest muligt og have virkning fra den 20. december 2020 til og med den 31. januar 2021.
Spørgsmål til anbefalingerne og til den nye bekendtgørelse kan rettes til STAR’s
hovedpostkasse på www.star.dk eller til et af STAR’s regionale arbejdsmarkedskontorer. Henvendelser vedr. COVID-restriktionerne vil blive besvaret hurtigst
muligt.
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