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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Genåbning af Integrationsindsatsen 

 

Anmodende minister  Udlændinge- og integrationsministeren  

 

Andre relevante 

ministerier 

Beskæftigelsesministeren  

Problemstilling Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet Epidemikommissionen om 

at indstilling vedr. yderligere genåbning af integrationsindsatsen bestående af 

følgende, som Epidemikommissionen ikke tidligere har afgivet indstilling om:  
 

• Tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering vil igen 
kunne gives uafhængigt af, om borgeren er i særlig risiko for at miste 
arbejdsmarkedstilknytningen eller der (for øvrig vejledning og 
opkvalificering) foreligger arbejdsgivererklæring om ansættelse. 

• Det vil fortsat gælde, at jobcentrene forud for afgivelse af tilbud skal 
vurdere, hvorvidt borgeren er eller har pårørende i risikogruppen for 
Covid-19. Vurderes borgeren at være i denne gruppe, kan borgeren 
undtages fra ret og pligt-reglerne. Der skal her tages udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen 
for Covid-19.  

• I bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven er der regler om, at der skal foretages en konkret 
vurdering af, om der foreligger forhold, der gør det åbenbart, at 
udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud, 
herunder grundet væsentlige sociale og helbredsmæssige problemer. 
Jobcentrene vil dog fortsat blive opfordret til at være særligt 
opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger eller 
vedkommendes pårørende er i risikogrupperne forud for henvisning til 
job og tilbud med fysisk fremmøde. 

 

Ministeren anmoder endvidere Epidemikommissionen om indstilling vedr. en 

række overgangsbestemmelser (videreførelse) i reglerne om delvis suspension af 

integrationsindsatsen i 4 uger, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet 

indstilling om: 
 

• Tidspunkterne for, hvornår der senest skal gives ret og pligt-tilbud, er 
fortsat suspenderet for alle målgrupper. Det vil sige, at der fortsat er en 
fravigelse af reglerne om kadencer for, hvornår der senest skal gives 
tilbud. 

• Muligheden for at afholde samtaler digitalt videreføres til og med den 
12. juni. 

• 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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Epidemikommissionens 

indstilling 
Epidemikommissionen indstiller videreførelse af de nævnte 

overgangsbestemmelser, herunder fravigelser af lovgivning i forbindelse med 

integrationsindsatsen.    

 

Epidemikommissionen noterer sig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i 

forbindelse med den delvise genåbning påtænker at fastsætte reglerne under 

hensyn til, om borgeren er eller har pårørende i risikogruppen for covid-19. Fsva. 

det i anmodningen anførte om, at det fortsat skal gælde, at jobcentrene forud for 

afgivelse af tilbud skal vurdere, hvorvidt borgeren er eller har pårørende i 

risikogruppen for Covid-19, er det vigtigt, at vurderingen af, hvorvidt borgeren er 

eller har pårørende i risikogruppen, sker ud fra et sundhedsfagligt relevant 

grundlag. 
 

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. 

 


