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Notat over ledige i Faxe Kommune under Covid-19 

 
Status på ledighed 
Faxe Kommune har pr. 15. november 2020 i alt 886 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. 699 

Der er tale om en stigning i ledigheden på 13,2 % - hvor der de sidste år på samme tid, 
modsat har været tale om et fald i ledigheden på 10,2 %.  

Gennemsnittet for stigningen i ledigheden på Sjælland ligger på 12,9 %. 
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A-dagpenge 
Lovændring: Dagpengeretten for forsikrede ledige forlænges med to måneder for ledige, 
der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 til den 1. november 
2021. 
 
Kontanthjælp 
Lovændring: Suspendering af 225-timers reglen forlænges derved frem til 31/1 2021. 
 
Covid-19 situationen har stor betydning for modtagere af kontanthjælp m.v., som kan få 
nedsat ydelsen, eller hvor hjælpen kan bortfalde, hvis de ikke opfylder det skærpede 
rådighedskrav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 12 måneder (225-
timersreglen). 
 
Status på sygedagpenge  
Lovændring: Retten til sygedagpenge er forlænget som følge af covid-19. 
 
Borgere på sygedagpenge er derved p.t. ikke omfattet af det lovgivningsmæssige 
revurderingstidspunkt og kan først overgå til et jobafklaringsforløb efter den 31.1.2021. 
Dette vil betyde en yderligere ophobning af sygedagpengesager på specielt de langvarige 
sager med lav refusion (20 % statsrefusion). Lovændringen vil derfor påvirke 
målsætningen om, at nedbringe antallet af kommunens sygedagpengesager. 

 
Generelt 
Der er indført brug af mundbind på de offentlige arealer i jobcenteret på både Tingvej 7 og 
i Søndergade. 
 
Der er fortsat åbent begge steder for personligt fremmøde. Kontaktsamtaler afholdes 
fortsat digitalt, hvor det er vurderet ikke at skade sagens udvikling. Der arbejdes fortsat 
efter regeringens henvisning om et forsigtighedsprincip i forhold til aktivering og ved 
jobhenvisninger. 
 
Smitte i de midlertidige boliger for Flygtninge (kollegiet)  
Tirsdag den 3. november oplyses Jobcenter Faxe om, at en beboer i Faxe kommunes 
midlertidige boliger for flygtninge er konstateret positiv for COVID.  
 
Med baggrund i at beboerne deler køkken og bad, anbefaler Styrelsen for 
Patientsikkerhed, at alle beboerne (29 voksne og 2 børn) isoleres og at der bestilles en 
testbil. Jobcentret sørger i samarbejde med Center for Sundhed og Pleje for levering af 
mad samt smitteopsporing. 

4 beboere samt en af deres nære kontakter, der bor i egen bolig, testes efterfølgende 
positive for Covid-19. Søndag den 8. november 2020 ophæves isolationen for resten af 
beboerne, da de alle er testet negative for Covid-19. 2 af de 4 beboerne der er testet 
positive blev dog fortsat isoleret frem til torsdag den 12. november 2020. 
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Isolationen er den 13. november ophævet for alle beboere og Styrelsen for 
Patientsikkerhed oplyser at udbruddet er håndteret korrekt.  

Smitte blandt medarbejderne i Jobcenter Faxe 
Den tidligere smittede medarbejder er efter 4 uger tilbage på arbejde. En leder er 
efterfølgende konstateret positiv med symptomer, men er nu raskmeldt. Ingen af tilfældene 
er opstået via smitte på arbejdspladsen. 

Virksomhedskontakt – Covid -19 orientering til virksomhederne 
Alle jobcenterets virksomhedskonsulenter har fået genopfrisket deres viden omkring 
Covid-19 og hjælpepakker, således at de kan guide virksomhederne. 
Virksomhedskonsulenterne guider desuden virksomheden direkte til 
sygedagpengesystemet, så de mange spørgsmål omkring sygedagpengerefusion klares 
effektivt. Der er desuden fortsat et tæt samarbejde med Business Faxe, som følger op på 
virksomheder, der ønsker hjælp i form af hjælpepakker via Erhvervsstyrelsen.  
 
I uge 47 udsendes mail til handelstandsforeningerne i Haslev, Faxe, Karise og Faxe 
Ladeplads samt til A-kassenetværket, med nyttige links omkring informationsmateriale på 
andre sprog.  

Arbejdsfordeling  
Jobcenter Faxe har 3 anmeldte arbejdsfordelinger, med totalt 6 personer i midlertidig 
arbejdsfordeling. 

Herudover er en del borgere bosiddende i Faxe, omfattet af arbejdsfordelinger i 
virksomheder uden for kommunen, fx lufthavnen i Kastrup.


