Covid-19 regler i perioden 15. april til og med 15. maj 2021
Når der herunder skrives Bekendtgørelsen, henvises der til Bekendtgørelse nr. 646 af 13/04/2021,
som du kan finde her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/646
Beskæftigelsesindsats
Indsats
Virksomhedspraktik med
fysisk fremmøde

Forudsætning
Virksomhederne overholder
sundhedsmyndighedernes
retningslinjer *1

Lovgivning
Orientering fra STAR

Virksomhederne overholder
sundhedsmyndighedernes
retningslinjer *1

Orientering fra STAR

At borgeren efter en konkret
og individuel vurdering er i
særlig risiko for at miste
tilknytningen til
arbejdsmarkedet*2

Bekendtgørelsen §1, stk. 2

Der kan godt iværksættes
tilbud, der gælder ud over den
15. maj
Løntilskud med fysisk
fremmøde
Der kan godt iværksættes
tilbud, der gælder ud over den
15. maj
Nytteindsats med fysisk
fremmøde

ELLER at der foreligger en
arbejdsgivererklæring om
efterfølgende ordinær
ansættelse
Vejledning og opkvalificering
med fysisk fremmøde

At borgeren efter en konkret
og individuel vurdering er i
særlig risiko for at miste
tilknytningen til
arbejdsmarkedet *2

Bekendtgørelsen §1, stk. 3

ELLER at der foreligger en
arbejdsgivererklæring om
efterfølgende ordinær
ansættelse
Indsatsperiode for
Dagpengemodtagere

Perioden 1. januar 2021 til 30.
april 2021 er en død periode

Bekendtgørelsen §8, stk. 1,
nr. 1
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Ret- og pligttilbud

Tidspunkterne for hvornår der
skal gives ret- og pligttilbud er
fortsat suspenderede

Orientering fra STAR

Borgers pligt til at tage imod
tilbud

Denne pligt fraviges ikke
længere

Orientering fra STAR

*1
Tilbuddet skal være i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer
• Jobcentret skal gøre virksomhederne opmærksomme på, at tilbuddet er under
forudsætning af at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes.
Dette kan gøres:
o Telefonisk
o Via mail
o I VITAS, hvor det noteres i tekstfeltet ”Besked til virksomhed”
• Lukkes virksomheden ned, bliver alle igangsatte tilbud afbrudt
• Jobcentret skal tilrettelægge indsatsen i overensstemmelse med eventuelle lokale
nedlukninger
Orientering fra STAR https://star.dk/media/17678/ny-hovedbekendtgoerelse-om-genaabning-ogdelvis-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsensom-feolge-af-covid19.pdf?fbclid=IwAR2xLIiTSSePgfEmE1rr00q9saVpyebS1grox8Z78d1ly_kfhESHyNdm5Eg
*2
Vurdering af om borger er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet
Eksempler på hvornår borger er i særlig risiko
• Når ledigheden kan føre til risiko for øget kriminalitet
• Når borger har været ledig i lang tid og tidligere indsatser ikke har ført til hel eller delvis
tilknytning til arbejdsmarkedet
• Udsatte grupper
o Sårbare unge, hvor Jobcentret oplever, at borgers tilstand forværres som følge af
manglende social kontakt og selvisolation
o Dimittender hvor motivationen for arbejdsmarkedstilknytning falder som følge af
manglende indsatser
o Borgere i misbrugsbehandling hvor motivationen til behandling falder
Orientering fra STAR https://star.dk/media/17678/ny-hovedbekendtgoerelse-om-genaabning-ogdelvis-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsensom-feolge-af-covid19.pdf?fbclid=IwAR2xLIiTSSePgfEmE1rr00q9saVpyebS1grox8Z78d1ly_kfhESHyNdm5Eg

Jobcentret skal ved etablering af tilbud, vurdere om borgeren er i risikogruppe for Covid-19 eller
har pårørende i risikogruppen.
Denne vurdering skal foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer som findes
her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19
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Møder i Rehabiliteringsteamet
• Kommunen vælger selv om disse afholdes fysisk eller virtuelt
• Borger skal give samtykke til at sagen behandles uden borgers deltagelse
• Ønsker borger at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske
Bekendtgørelsen §2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2
Ret til møde med den der skal træffe afgørelse om social pension (§20-møde)
Kommunen skal med udgangspunkt i den konkrete sag vælge om mødet skal være fysisk,
telefonisk eller virtuelt.
Bekendtgørelsen §7
Isbryderordning
• Kravet om at ordinær ansættelse ikke er opnået inden for 2 år fraviges fortsat
Bekendtgørelsen §6
Rådighed
Målgruppe/Ydelse
Dagpenge

Rådighed
Er fritaget for rådighed fra de regler der fortsat
er suspenderet.

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

MEN
Disse borgere kan igen sanktioneres efter de
almindelige regler ved udeblivelse eller ophør i
tilbud

Overgangsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaringsforløb
Ledighedsydelse
Bekendtgørelsen §3 og Orientering fra STAR https://star.dk/media/17678/nyhovedbekendtgoerelse-om-genaabning-og-delvis-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsensomfeolge-af-covid19.pdf?fbclid=IwAR2xLIiTSSePgfEmE1rr00q9saVpyebS1grox8Z78d1ly_kfhESHyNdm5Eg

Vejledningspligt
Kommunen skal ved førstkommende samtale med borgeren efter 15. april vejlede borgerne i de
relevante målgrupper om, at de igen har pligt til at stå til rådighed for virksomhedsrettede tilbud
med fysisk fremmøde.
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Det er ikke et krav, at samtalen er en Jobsamtale.
Vejledningen skal gives uanset om der tidligere har været givet vejledning om rådighed og
sanktioner i henhold til tidligere Covid-19 relaterede bekendtgørelser.
Hvis der ikke sker vejledning, kan kommunen ikke efterfølgende sanktionere.
Bekendtgørelsen §19, stk. 4.
Samtaler
Jobcenter og A-kasser kan vælge om job- og CV-samtaler skal afholdes fysisk eller digitalt.
Bekendtgørelsen §1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 (Jobcenter) og §4 (A-kasser)
Dette gælder også for sygedagpengemodtagere
Bekendtgørelsen §5
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og personer der modtager ledighedsydelse
Personen kan deltage i kurser, der afholdes som digital undervisning.
Bekendtgørelsen §9 og §10
Adgangsbegrænsninger og mundbind
Der indføres krav om adgangsbegrænsning samt brug af mundbind/visir.
Der fastsættes ikke regler om coronatest.
•

Der må maksimalt være 1 besøgende pr. 7,5 m2 gulvareal
Bekendtgørelsen §12, stk. 1, nr. 1 (OBS! At det er varslet at dette krav vil ændre sig)

•

Der skal være vand/sæbe eller håndsprit (minimum 70% alkohol) tilgængeligt
Bekendtgørelsen §12, stk. 1, nr. 5

•

Personer over 12 år skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir,
når de opholder sig i Jobcentret
Dette gælder både besøgende og ansatte
Bekendtgørelsen §13, stk. 1 og 2

•

Besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir kan bortvises
Bekendtgørelsen §13, stk. 3

Kravet om brug af mundbind eller visir kan fraviges i særlige tilfælde, eksempelvis
• Hvis borger er fritaget for brug af mundbind/visir
• Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke
• Ved indtagelse af medicin
• Ved samtale med personer, der mundaflæser
• Hvis personen har brug for trøst eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir
Bekendtgørelsen §14 og 15
Mundbind skal dække næse og mund og være fæstnet bag ører/hoved, og skal slutte tæt om
ansigtet.
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Visir skal dække øjne, næse og mund, og er ikke tætsluttende
Bekendtgørelsen §16
Jobcentret skal informere om og håndhæve kravet om mundbind eller visir.
Bekendtgørelsen §17
Registrering af forløb
Forløb der er sat i bero som følge af nedlukningen skal afsluttes i VITAS og Fagsystemet, og
bevillingen skal stoppes.
Hvis forløbet genoptages, skal det oprettes på ny.
I praksis betyder det at et afbrudt forløb, der genoptages, registreres som to forløb.
Orientering fra STAR https://star.dk/media/17678/ny-hovedbekendtgoerelse-om-genaabning-ogdelvis-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsensom-feolge-af-covid19.pdf?fbclid=IwAR2xLIiTSSePgfEmE1rr00q9saVpyebS1grox8Z78d1ly_kfhESHyNdm5Eg
Skærpet tilsyn
Ingen kommuner omfattes af skærpet tilsyn i 2021.
Fokusmålet om samtaler fastholdes i både 2021 og 2022, da kommunerne har haft mulighed for at
afholde samtaler både telefonisk og digitalt.
Orientering fra STAR https://star.dk/media/17678/ny-hovedbekendtgoerelse-om-genaabning-ogdelvis-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsensom-feolge-af-covid19.pdf?fbclid=IwAR2xLIiTSSePgfEmE1rr00q9saVpyebS1grox8Z78d1ly_kfhESHyNdm5Eg
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