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I mail af 27. september 2019 har Frida Valbjørn Christensen, enhedslisten anmodet om svar på 

følgende spørgsmål ved lukning af jobcentret i 3 uger om sommeren: 

Hvad vil det have af økonomisk betydning for Randers kommune, hvis vi lukker jobcentret ned 3 uger 

hver sommer? Så der er “aktiveringsfri”. 

Svar: 

I dag forsøger Jobcentret i videst mulige omfang at mindske aktiviteten i sommerperioden, så ledige 

og medarbejdere kan afvikle ferie. Dvs. at aktiveringen og dens omfang er tilrettelagt i forhold til, at 

der også findes aktiveringsfrie perioder for den enkelte borger. 

Virksomheder skal dog have mulighed for at kontakte Jobcenter Erhverv og borgere skal have 

mulighed for at melde sig ledige og kontakte ydelseskontoret i forhold til udbetaling og ansøgning 

om kontante ydelser. Derfor vil det ikke være muligt at lukke Jobcentret i tre uger. Der vil med andre 

ord ikke efter bedste overbevisning kunne spares på hverken løn til ansatte eller midler til tilbud til 

de ledige. 

Sommerperioden er en travl tid for UUR, da mange unge melder sig ledige op til uge 27. De skal jf. 

lovgivningen være i et aktiveringstilbud fra starten af deres periode på offentlig forsørgelse. Samtidig 

kan borgere på uddannelses-og kontanthjælp højeste holde ferie 2 uger af gangen, hvorfor det ikke 

vil være muligt at lukke helt ned for aktivering i tre uger i løbet af sommerferien.  

Besparelsen ved at holde Jobcentret helt lukket i 3 uger ville være i form af sparede udgifter til 

betjentfunktion og kantinedrift. Endvidere vil der i meget begrænset omfang i sommerperioden 

kunne spares på belysning og varme. Da det ikke er muligt at lukke Jobcentret helt i 3 uger, har 

forvaltningen ikke lavet konkrete beregninger på forslaget. 

 

   


