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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Regler og restriktioner ift. yderligere genåbning af integrationsindsatsen – genindførelse af 
kadencer for, hvornår der senest skal gives tilbud

Vedkommende 
minister 

Udlændinge- og integrationsministeren

Andre relevante 
ministerier

Beskæftigelsesministeriet

Problemstilling Den aktive beskæftigelsesindsats og integrationsindsatsen har siden december 2020 været 
underlagt skærpede restriktioner som følge af COVID-19. Den 16. maj 2021 trådte en ny 
bekendtgørelse vedr. integrationsindsatsen i kraft, som giver mulighed for, at der igen kan 
gives den brede vifte af tilbud til nyankommne udlændinge omfattet af integrationsloven, 
uafhængigt af, om udlændingen er i særlig risiko for at miste arbejdsmarkedstilknytningen, 
eller der (for øvrig vejledning og opkvalificering) foreligger arbejdsgivererklæring om 
ansættelse. 

Da der er vedtaget en rammeaftale for genåbningen af Danmark med en plan for gradvis 
udfasning af restriktioner, lægges der op til en fuld genåbning af integrationsindsatsen, 
herunder en genindførelse af kadencerne for, hvornår der senest skal gives tilbud. 

Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en 
indstilling vedr. yderligere genåbning af integrationsindsatsen bestående af følgende: 

Kadencerne for, hvornår der senest skal gives tilbud genindføres, når suspensionen af 
dagpengeforbruget ophører. Det vil betyde, at reglerne for kadencer for, hvornår 
kommunerne skal give tilbud, genindføres fra 1. juli 2021. Der indføres derfor en midlertidig 
bestemmelse, som suspenderer kadencerne frem til 1. juli 2021, hvorefter disse genindføres 
fra den 1. juli 2021. 

Den kommende bekendtgørelse vil desuden indeholde en række overgangsbestemmelser, 
bl.a.: 

 Der indføres en overgangsbestemmelse for integrationslovens målgrupper, som skal 
sikre, at de får de relevante, virksomhedsrettede tilbud som led i 
integrationsindsatsen, samtidig med, at kommunerne får tid til at igangsætte de 
rigtige tilbud for den enkelte, håndtere opstarten af genindførelsen og evt. lokale 
nedlukninger.

 Det vil fortsat gælde, at jobcentrene forud for afgivelse af tilbud skal vurdere, 
hvorvidt udlændingen er eller har pårørende i risikogruppen for covid-19. Vurderes 
udlændingen at være i denne gruppe, kan udlændingen undtages fra kadencerne. 
Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer 
der er i risikogruppen for COVID-19.

 Kommunerne kan fortsat vælge, om jobcenterets bistand med registrering af cv-
oplysninger og individuelle samtaler vedrørende opfyldelse af 
rådighedsforpligtelsen skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller 
digitalt.
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Epidemi-
kommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at følgende regler og restriktioner fastsættes vedr. 
yderligere genåbning af integrationsindsatsen:

- kadencerne for, hvornår der senest skal gives tilbud genindføres, når suspensionen 
af dagpengeforbruget ophører 

- indførelse af overgangsbestemmelser for integrationslovens målgrupper 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på 
at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller 
ophæves.
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