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Notat over ledige i Faxe Kommune under Covid-19 

 

Status 
 
Faxe Kommune har pr. 5. oktober 2020 i alt 867 ledige borgere, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Tallet dækker over både forsikrede og jobklare borgere på anden ydelse. Antallet af forsikrede ledige udgør 
d.d. 803 

Der er tale om en stigning i ledigheden på 10,7% - hvor der de sidste år på samme tid, modsat har været 
tale om et fald i ledigheden på 10,5%.  

Gennemsnittet for stigningen i ledigheden på Sjælland ligger på 12,6%. 
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Faxe kommunes ledighedsprocent ligger i juli måned 2020 på 4,2% - landsgennemsnittet er tilsvarende på 
4,8%. 

 
Status på sygedagpenge  
Der har været en øgning af tilgangen af nye sygedagpengesager i løbet af marts/april måned 2020 som 
følge af covid-19. Den samlede sagsmængde var i marts/april på ca. 100 flere løbende sager end samme 
tidspunkt sidste år. Ultimo maj måned er den samlede sagsmængde gået en smule ned igen.  
 
Oplysninger fra jobindsats pr 06.10.20  
 
Sygedagpenge. Fuldtidspersoner 
 

 Antal 
fuldtidsperson

er 

Fuldtidsperson
er i pct. af 

arbejdsstyrken 
16-66 år 

Fuldtidsperson
er i pct. af 

befolkningen 
16-66 år 

Apr 
2019 546 3,1 2,4 

Jul 2019 552 3,1 2,4 

Apr 
2020 698 3,9 3,0 

Faxe 

Jul 2020 565 3,2 2,4 
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Selvom der fortsat er indført midlertidige ”coronaforlængelser” inden for sygedagpengeområdet og der 
derfor ikke er nogen sygedagpengesager der er omfattet af revurderingstidspunktet har sagsmængden 
henover sommeren fundet et nogenlunde normalt leje.  
 
Desværre må der dog igen forventes en stigning i kommunens sygedagpengesager begrundet i 
smittespredning blandt østeuropæiske håndværkere, som er bosiddende i Faxe Kommune. 
  
Generelt 
Efter statsministerens nye anbefalinger er de administrative medarbejdere hjemsendt fra Jobcenteret og 
arbejder således hjemmefra. Både jobcenteret på Tingvej 7 og UngeVejen på Søndergade holder dog 
fortsat åben. Det betyder at borgere fortsat kan henvende sig for råd og vejledning samt ansøgning om 
ydelser. 
Kontaktsamtaler afholdes digitalt, hvor det er vurderet ikke at skade sagens udvikling. Personlige samtaler 
gennemføres derved fortsat, hvor dette er påkrævet ud fra en faglig vurdering. 
 
Eksterne og interne møder afholdes primært via det virtuelle system Teams. 
 
Administrative medarbejder som arbejder med KSD (sygedagpengeudbetaling), arbejder på Tingvej 7 af 
hensyn til de store udfordringer, som fortsat er med systemet. 
 
Smitte blandt østeuropæiske håndværkere 
Firmaet Budomex DK Aps har 170 østeuropæiske håndværkere bosiddende i Faxe Kommune, hvoraf de 81 
er registreret smittet med Covid-19. Firmaet Budomex er ikke hjemmehørende i Faxe Kommune. De 
smittede medarbejdere, samt de medarbejdere, som er i karantæne er dog berettiget til sygedagpenge 
efter samme regler som de øvrige borgere i Faxe Kommune. Kommunen må derfor forvente en øget udgift 
til sygedagpenge – heraf betaler staten 80% af udgiften. 
 
Smitte blandt medarbejderne i Jobcenter Faxe 
Den første medarbejder i jobcenteret er nu smittet og sygemeldt. Medarbejderen har dog arbejdet 
hjemmefra og smittekæden er inddæmmet. 
 
Virksomhedskontakt 
Jobcenter Faxe har forsat en tæt kontakt med virksomhederne. Alle virksomhedskonsulenter har deltaget i 
en opsøgende kampagne i perioden 30/9-2/10 2020. Her er indtil videre besøgt 140 virksomheder med 
hovedformål om at orientere omkring JobAg og opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere. 
 
Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre de 200 besøg, som var målet for kampagnen. 
De sidste besøg,  forventes gennemført inden for de næste par uger. Kampagnen er en del af 
Beskæftigelsesplanen 2020-21. 
 
Der gennemføres forsat etablering, opfølgning samt almindelig virksomhedsservice overfor 
virksomhederne i det omfang virksomhederne tillader fysiske besøg (alternativt gennemføres kontakten pr 
telefon). 
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Arbejdsfordeling 
Jobcenter Faxe har forøget antallet af arbejdsfordelinger med 2, således at i alt 3 virksomheder har aktuelle 
arbejdsfordelinger som omfatter i alt 9 personer. Arbejdsfordelingerne er fordelt med 2 på midlertidig 
arbejdsfordeling og 1 ”almindelig” på anmeldt over 13 uger.


