
 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen. 

 

Spørgsmål 

Er det korrekt forstået, at sagsbehandlerne i jobcentret har fået besked på ikke at oprette praktikker 

grundet incidenstallet, eller med anden COVID-19-begrundelse? 

Hvis dette er korrekt, er dette så med lovgivningsmæssig hjemmel? 

 

Forvaltningens svar 

Jobcenteret har gennem hele COVID-19-epidemien etableret beskæftigelsesrettede tilbud under hensyn 

til de gældende retningslinjer og (midlertidige) regelændringer, som løbende er udmeldt af 

myndighederne. Jobcentrets arbejde med beskæftigelsesindsatsen, herunder virksomhedsrettede tilbud, 

har ikke været sat i bero på grund af det den seneste tids høje incidenstal på Frederiksberg. 

Under COVID-19-epidemien har mulighederne for at iværksætte tilbud med fysisk fremmøde fra statens 

side været helt eller delvist suspenderet i perioder.  

Den 15. april 2021 trådte senest opdaterede bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension 

af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 m.v. i kraft. Med bekendtgørelsen blev det igen 

muligt at igangsætte virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde på virksomheder, hvor fysisk 

fremmøde er muligt og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det blev også 

muligt 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 tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Samtidig genindtrådte borgerens forpligtelse til at stå til rådighed for virksomhedsrettede tilbud. 

Etablering af de virksomhedsrettede tilbud forudsætter stadigvæk, at virksomhederne lever op til 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og jobcentret skal endvidere tage hensyn til, om borgeren er i 

risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen og indrette indsatsen herefter. 

Jobcentret har løbende informeret kommunens borgere om ændringer på kommunens hjemmeside. 

Dette gælder også reglerne for den genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen. 

Det kan oplyses, at jobcentret siden bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 15. april 2021 og til den 25. 

maj 2021 har etableret 279 virksomhedsrettede tilbud. Endvidere er der den 18. maj 2021 igangsat en 

lokal virksomhedskampagne, hvor der blev afsendt en flyer til 2.764 virksomheder i Frederiksberg 

Kommune. Her blev virksomhederne gjort opmærksomme på, at jobcentret kan bistå virksomheden med 

rekruttering af arbejdskraft, da der forventes øget arbejdskraftefterspørgsel som følge af 

virksomhedernes genåbning. Et led i rekrutteringsforløb kan være de virksomhedsrettede tilbud. 
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Jobcenteret vil også fremadrettet følge gældende retningslinjer og regler fra myndighederne, og har 

fokus på, at beskæftigelsesindsatsen, herunder virksomhedsrettet tilbud, hurtigt muligt kommer tilbage i 

fuldt gear i takt med at samfundet genåbnes.   

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

  
 


