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Situationen på arbejdsmarkedet efter covid-19 
 
Medio marts 2020 lukkede store dele af Danmark ned som følge af covid-
19 situationen. Nedlukningen fik øjeblikkelig stor betydning for de enkelte 
virksomheder og for arbejdsmarkedet generelt. I kølvandet på 
nedlukningen blev der vedtaget en række hjælpepakker med det formål at 
hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem krisen. 
Hjælpepakkerne har understøttet dele af arbejdsmarkedet, men en 
voldsom stigning i ledighedstallene kunne ikke undgås. 
 
De seneste ledighedstal viser, at situationen aktuelt er stabiliseret og at 
der spores et forsigtigt fald i antallet af ledighedsberørte. Der er dog 
fortsat stor usikkerhed om, hvad en udfasning af hjælpepakkerne kommer 
til at betyde. Der er således fortsat en stor risiko for at ledigheden igen vil 
stige, hvorfor der er behov for at have et særligt fokus på de jobparate 
ledige. 
 
Den lokale arbejdsmarkedssituation 
 
Arbejdsmarkedssituationen er vurderet via en skønsmæssigt vurdering 
samt ved kontakt til relevante lokale virksomheder via de 
brancheansvarlige accountmanagere og rekrutteringsenheden i 
Jobcenter Svendborg.  
 
Der har været kontakt til virksomheder inden for følgende brancher: 

 Bygge og Anlæg 
 Industri 
 Horesta 
 Rengøring 
 Detail  

 
Generelt er virksomhederne påvirket af den usikkerhed der er i forhold til 
lønkompensation samt udskydning af skat og moms. Derudover er 
virksomheder, der eksporterer til resten af Europa og verden, usikre på 
hvorledes eksportmarkederne kan reagere når sygdommen fortsat 
blusser op rundt omkring. 
 

 AC-stab 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
25. august 2020 
 
Afdeling: AC-stab 
 
 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Bygge og anlægsbranchen har været relativt upåvirket af covid19. De 
fleste virksomheder har samme ordrer og medarbejderantal som før 
marts 2020, og der efterspørges fortsat kvalificeret arbejdskraft på hele 
Fyn. 
 
Industrivirksomhederne er præget af sikkerhed/utryghed omkring 
ordresituationen – især virksomheder der har eksport til andre lande. Der 
er ikke oplevet at nogen større virksomheder har måtte lukke helt som 
følge af covid19, men der forventes opsigelser henover efteråret. 
 
Horesta-branchen er en af de brancher, der fra starten af nedlukningen 
blev hårdest ramt. Flere virksomheder er også fortsat hårdt ramt. Den 
gradvise genåbning og en generel travlhed henover sommeren har dog 
givet grund til en behersket optimisme, og endda lidt 
rekrutteringsopgaver. Der er dog fortsat usikkerhed omkring udviklingen 
resten, da flere virksomheder måske står overfor at skulle tilbagebetale 
en del af hjælpepakkerne. Samtidig er der frygten for at Danmark skulle 
blive ramt af en ny nedlukning. 
 
Rengøringsbranchen har haft enormt travlt fra det tidspunkt, hvor skoler 
og dagtilbud igen skulle åbne. Virksomhederne har rekrutteret en del nye 
medarbejdere, både gennem egne medier og via jobcentret. Der er 
rekrutteret fra alle målgrupper; jobparate, unge samt integrationsborgere. 
 
Detailbranchen har haft travlt i hele perioden. Aktuelt er der en positiv 
stemning og forventninger om flere nye jobåbninger. 
 
 
Intiativer der kan være med til at nedbringe ledigheden 
 
a. Løbende telefonisk og opsøgende virksomhedskontakt 
 
Fra nedlukningen blev effektueret og efter genåbningen, har jobcentrets 
virksomhedsservice været optaget af at kunne understøtte 
virksomhedernes behov for hjælp i den aktuelle situation. 
Accountmanagerne har haft tæt kontakt til deres vigtigste 
samarbejdsvirksomheder. Der har været synlighed via kommunens 
hjemmeside, Facebook og Linkedin for at gøre opmærksom på 
muligheden for at komme i kontakt med virksomhedsservice. 
Formålet er endvidere at sikre at de ledige jobåbninger der trods alt er i 
situationen bliver synlige for jobcentrets målgrupper. 
 
b. Løbende kontakt til de ledige 
 
I perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen var nedlukket, valgte Jobcenter 
Svendborg at have en tidlig og aktiv linje gennem telefonisk kontakt til de 
nyledige for at hjælpe dem videre i deres situation. Initiativer som 
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elektronisk jobcafé og videoer med jobsøgningstips var blandt 
initiativerne. Borgerne var som hovedregel glade for kontakten og deltog 
gerne i samtalerne selv om de ikke var forpligtede hertil i perioden.  
 
Efter at borgerne igen har pligt til at deltage i samtaler og tilbud er der 
fortsat fokus på en tidlig kontakt til de ledige. 
 
c. Fokus på opkvalificering 
 
For at sikre at ledigheden ikke bider sig fast er der fokus på at 
opkvalificere arbejdsstyrken i ledighedsperioden, således at de ledige kan 
få bedre muligheder for at komme ind på og holde sig fast på 
arbejdsmarkedet. Indsatsen er målrettet det nye arbejdsmarked. 
 
d. Tilpasning af tilbudsviften 
 
Jobcentret fik etableret muligheden for online-forløb i den periode, hvor 
fysisk fremmøde ikke var muligt. Der har gennem hele perioden været en 
tæt dialog med jobcentrets eksterne samarbejdspartnere, både i forhold til 
den øgede volumen, men også i forhold til at de eksterne tilbud skal leve 
op til sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
 
e. Dialog med de lokale a-kasser 
 
Det er nødvendigt med en tæt samarbejde med a-kasserne – især de a-
kasser, der i særlig grad er påvirket af covid19 situationen. Der er a-
kasser, der er hårdt ramt af ledighed og a-kasser, hvor der har været et 
øget rekrutteringsbehov. 
 
f. Det tværgående fynske samarbejde. 

 
På Fyn er der et tæt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Covid19 
har påvirket hele det fynske arbejdsmarked og det er derfor også i denne 
situation vigtigt at værne om og styrke det fælles fynske samarbejde. 
Blandt vigtige initiativer kan nævnes: 
 

- Formidling af arbejdskraft på tværs af kommunerne 
- Intensivering af erfaringsudveksling om udviklingen på 

arbejdsmarkedet 
- Intensivering af samarbejdet indenfor brancher, der har behov for 

arbejdskraft, som f.eks. social- og sundhedsområdet og Byg til 
vækst 

- Tværgående opkvalificeringsforløb 
 
g. Strategisk brug af løntilskud  
 
Løntilskud kan være et rigtig godt redskab som vejen til ordinær 
beskæftigelse og det kan være mere attraktivt for virksomhederne i den 
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kommende periode. Løntilskud skal anvendes målrettet for grupper af 
ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan 
være nyuddannede, der har brug for at få erfaring på deres cv eller 
borgere, der ønsker et brancheskift, og dermed har brug for at tilegne sig 
nye kompetencer. 
 
 
Ny kontakt og indsatsstrategi  
Udover den de beskrevne initiativer har den store stigning i antallet af 
jobparate ledige udfordret kommunens økonomi og dermed medført et 
behov for at optimere indsatsen overfor denne målgruppe. 
 
Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte på deres møde den 
15. juni at der blev igangsat en proces til udarbejdelse af en ny strategi 
for kontakten til de ledige og de indsatser, der iværksættes. Der er behov 
for i højere grad at differentiere indsatsen for nyledige og ledige, som har 
behov for en mere intensiv indsats for at komme i beskæftigelse igen. 
 
Udviklingen af den nye strategi sker i et tæt samspil med medarbejderne 
og vil blive forelagt udvalget i løbet af efteråret.
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