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Orientering om beskæftigelsesindsatsen og videreførelse af 

regler ved 4 ændringsbekendtgørelser i forbindelse med ophør 

af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension 

af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. pr. 1. 

september 2021  

Dette brev er en orientering om reglerne for beskæftigelsesindsatsen fra 1. septem-

ber 2021.  

Som forventet ophører bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension 

af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (genåbningsbekendtgørel-

sen) pr. 1 september 2021. Det betyder at de almindelige regler gælder fra 1. sep-

tember 2021, bl.a. reglerne om samtaler og tilbud, og der er fremover ikke regler 

om brug af håndsprit mv. 

Hvis der sker en regional nedlukning, er jobcentre ikke en af de institutioner, som kom-

munalbestyrelsen kan beslutte at lukke. I stedet kan kommunalbestyrelsen anbefale, at 

offentligt ansatte skal arbejde hjemme, medmindre de varetager kritiske funktioner. 

Jobcentrene opfattes ikke som en kritisk funktion, men vil i stedet være omfattet af en 

evt. anbefaling om at arbejde hjemmefra. 

Samtaler: 

Fra 1. september 2021 skal jobcentre, kommuner og a-kasser tilrettelægge og af-

holde samtaler og møder på almindelig vis, dvs. som hovedregel med personligt 

fremmøde. 

Lokale/regionale nedlukninger:  

Ved evt. lokale/regionale nedlukninger må jobcentre, kommuner og a-kasser rykke 

samtaler eller møder, som ikke kan afholdes pga. nedlukningen.  

Borgere, der skal være i selvisolation:  

Hvis en samtale eller et møde med en borger ikke kan afholdes, fordi borgeren er i 

risiko for at være smittet med covid-19, og derfor skal følge Sundhedsmyndighe-

dernes retningslinjer om at være i selvisolation, skal jobcentre, kommuner og a-

kasser flytte samtalen eller mødet til et andet tidspunkt, eller give borgeren mulig-

heden for selv at om-booke samtalen eller mødet.  
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Aftalen om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: 

Muligheden for at gennemføre digitale samtaler forventes udvidet pr. 1.1.2022 med 

første delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Med denne aftale får le-

dige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcen-

ter eller a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. 

Kommunernes vejledningspligt efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om aktiv so-

cialpolitik: 

Ophævelse af genåbningsbekendtgørelsen medfører ikke, at kommunerne på ny 

skal give alle modtagere af hjælp vejledning efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om 

aktiv socialpolitik. 

Kommunen skal ikke give vejledning til modtagere af hjælp om rettigheder og 

pligter i forhold til rådighed og sanktioner, når modtageren af hjælp er vejledt til-

strækkelig i forhold til rådighedsforpligtelsen. Hvis modtageren af hjælp er vejledt 

tilstrækkeligt i forhold til rådighedsforpligtelsen, vil denne vejledning således være 

gældende, indtil kommunens vejledningspligt indtræder igen efter §§ 35, 69 a, 69 l 

og 75 a i lov om aktiv socialpolitik. 

Vejledning skal dog gives efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om aktiv socialpoli-

tik, hvis kommunen ikke har givet modtageren af hjælp vejledning om rettigheder 

og pligter i forhold til rådighed og sanktioner, der kan anses for tilstrækkelig i for-

hold til rådighedsforpligtelsen. 

Tilbud: 

Ved automatiske nedlukninger vil aktive tilbud/vejledningsforløb med fysisk frem-

møde kunne fortsættes på virksomheder, uddannelsessteder, som forbliver åbne (fx 

supermarkeder), hvis formålet med tilbuddet i øvrigt kan opretholdes og kan ske i 

henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Det er jobcentret, der vurderer, om forløb decideret må afbrydes eller blot kan stil-

les i bero/på pause eller kan overgå til digital afholdelse. Her bør det indgå i vurde-

ringen, om det vil være muligt at videreføre aktiviteterne efter restriktionsperiodens 

udløb. Det er styrelsens vurdering, at forløb, som ikke kan videreføres med fysisk 

fremmøde/digitalt, kan stilles i bero/på pause i en kortere periode, hvor en kom-

mune eller et sogn er omfattet af en automatisk nedlukning. 

Isbryderordningen: 

Ophævelse af genåbningsbekendtgørelsen medfører, at bekendtgørelsens fravigelse 

af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (kompensationsloven) op-

hæves. Det betyder, at det, jf. kompensationslovens § 15, stk. 1, igen er en betin-

gelse for ansættelse i løntilskud som isbryder, at en person ikke har opnået ansæt-

telse op til 2 år efter uddannelsens afslutning.  

Varslingspuljerne: 

Ophævelse af genåbningsbekendtgørelsen betyder, at de almindelige frister for, 

hvornår et tilbud i forbindelse med en varslingsindsats senest skal være påbegyndt 

og afsluttet, vil gælde fra den 1. september 2021.  
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Det gælder både frister i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 25 (den or-

dinære varslingspulje) og fristerne i bekendtgørelse om særlig varslingspulje i 2021 

(den særlige varslingspulje). 

Når genåbningsbekendtgørelsen ophører den 1. september 2021, kan den ”døde” 

periode fra 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021 ikke fratrækkes ved be-

regningen af fristerne for, hvornår et tilbud skal være påbegyndt og afsluttet. 

 

Der henvises i øvrigt til styrelsens orienteringsbrev af den 2. juli 2021. 

Regler fra genåbningsbekendtgørelsen som videreføres i 4 ændringsbekendt-

gørelser fra den 1. september 2021:  
Fravigelser, der alene har hjemmel i Beskæftigelsesministeriets lovgivning, overfø-

res fra 1. september 2021 til de almindelig regler for indsatsen. Det gælder bl.a. fra-

vigelsen af reglerne om medregning af timer i opgørelsen af tidsperioder for indsat-

sen for dagpengemodtagere. De regler, der videreføres beskrives nedenfor:   

Ændring af bekendtgørelse om rådighed (i forbindelse med manglende børnepas-

ning ved lokale smitteudbrud): 

Reglen fra genåbningsbekendtgørelsen, om at dagpengemodtagere undtagelsesvist 

kan få dagpenge, selvom de ikke kan deltage i fx samtaler, aktiviteter eller tilbud, 

hvis de fx ikke kan få passet børn, videreføres i bekendtgørelse om rådighed. Det 

betyder, at dagpengemodtagere fortsat kan modtage dagpenge, hvis der er lokale 

smitteudbrud, som gør, at de fx ikke kan få passet deres børn. Dette gælder allerede 

for kontanthjælpsmodtagere. 

Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (perioder med sus-

pension af dagpengeforbruget medregnes ikke i forhold til dagpengemodtageres 

indsatsperiode): 

I genåbningsbekendtgørelsen har perioderne med suspension af dagpengeforbruget 

været ”spejlet” i tællereglerne for beskæftigelsesindsatsen. Disse bestemmelser 

overføres til de almindelige regler. 

Det betyder, at de perioder hvor dagpengeforbruget har været suspenderet fortsat 

ikke tæller med i opgørelsen af sammenlagt ledighed, der afgør, hvornår der skal 

afholdes samtaler, afsluttes jobrettet uddannelse, og afgives tilbud for dagpenge-

modtagere. I forhold til kravet om forudgående periode med dagpenge, for ansæt-

telse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalifice-

ring i forbindelse med ordinær ansættelse, tæller de suspenderede perioder dog 

med. 

Ændring af bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og 

Ændring af bekendtgørelse om fleksjob m.v.: 

Kravet om fysisk fremmøde ophæves nu i de 2 bekendtgørelser, så det også frem-

over vil være muligt at deltage i kurser, der foregår som fjernundervisning.  
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Reglerne kan findes på retsinformation:  

Bekendtgørelse nr. 1732 af 27. august 2021 om ændring af bekendtgørelse om rå-

dighed: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1732  

Bekendtgørelse nr. 1731 af 26. august 2021 om ændring af bekendtgørelse om en 

aktiv beskæftigelsesindsats: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1731  

Bekendtgørelse nr. 1730 af 26. august 2021 om ændring af bekendtgørelse om 6 

ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige: https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2021/1730   

Bekendtgørelse nr. 1733 af 27. august 2021 om ændring af bekendtgørelse om 

fleksjob m.v.: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1733  

Styrelsen vil desuden opdatere hjemmesiden i forbindelse med ophævelsen af gen-

åbningsbekendtgørelsen og udstedelsen af de 4 ændringsbekendtgørelser på: 

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsat-

sen-og-ydelser/  

Venlig hilsen  

Josina Moltesen 

Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk Center 2  
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