Pressemeddelelse vedrørende det gældende nødberedskab for Borgerservice, Ydelseskontor
og Jobcenter i Langeland Kommune.

For at opretholde et lovpligtigt og nødvendigt serviceniveau, er der oprettet et nødberedskab i Langeland
Kommune. For afdelingerne vedrørende Borgerservice, Ydelseskontor og Jobcenter betyder det generelt, at
det er muligt at komme i telefonisk kontakt med afdelingerne, samt at offentlige forsørgelsesydelser fortsat
udbetales uændret.

Telefonisk og elektronisk betjening
Medarbejderne i de forskellige afdelinger arbejder så vidt det er muligt hjemmefra. Det betyder, at det
fortsat er muligt at komme i kontakt med sagsbehandlere og andre medarbejdere vie e-mail elleranden
elektronisk post. Det er ligeledes muligt at kontakte afdelingerne telefonisk ligesom kommunens
overordnede telefonlinje med omstilling holdes åben.
Har man ikke mulighed for at henvende sig via e-mail eller telefon, er der mulighed for at sende eller
aflevere fysisk post ved Rådhuset og ved Jobcentret i Sundhedshuset.
På grund af de skærpede retningslinjer i forhold til minimering af personlig kontakt er det alene i helt
ekstraordinære tilfælde muligt at lave en aftale om et personligt fremmøde. I sådanne tilfælde skal der
laves en forudgående aftale om fremmødet.
Pas kan i særlige nødstilfælde erhverves ved forudgående telefonisk eller elektronisk aftale med
Borgerservice.
Det er ikke muligt at erhverve kørekort under nødberedskabet.

Telefontider på Rådhuset
Mandag: 10.00 - 12.00
Tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-12 & 13-17
Fredag: 10.00 - 12.00
Telefontider på Jobcentret
Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10-17
Fredag: 10.00 - 12.00
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Særligt om Beskæftigelsesindsatsen og jobcenter
For borgere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, fortsætter denne uændret. Det er også fortsat
muligt at anmode om enkeltydelser og personlige tillæg. Anmodninger modtages elektronisk og via telefon.
Der er indført særligt regler for ledige arbejdsløshedsdagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og for
arbejdsgivere der rammes af den nuværende krise. På Langeland Kommunes hjemmeside under
Borger/Jobcenter, kan du læse mere om forlængelser af (syge-) dagpengeperioder samt finde link til
information om hvordan man som arbejdsgiver kan søge om lønkompensation som arbejdsgiver.

Status for ledigheden på Langeland
Foråret plejer at betyde et fald i ledigheden på Langeland. Den nuværende nødsituation har midlertidigt
bremset denne udvikling og der ses en stigende ledighed. Fra den 14. til den 23. marts var der således 39
personer bosiddende på Langeland, der meldte sig ledige som arbejdsløshedsdagpengemodtagere og 3
personer har ansøgt om kontant- eller uddannelseshjælp. Det må forventes at det vil tage længere tid for
erhvervslivet at vende tilbage til fuld styrke og særligt på Langeland, hvor turismen bærer en væsentlig del
af arbejdspladserne hen over sommeren. Det må derfor forventes, at der i gennemsnit vil være en højere
ledighed på Langeland i år end i det tidligere år.

Øvrige fortsatte muligheder under nødberedskabet
Der er mulighed for at fortsætte i allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og virksomhed
er enige om det.
Jobcentre understøtter fortsat målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere. Det kan fx
være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik mv. Det vil ikke få ydelsesmæssige
konsekvenser for den ledige at sige nej til jobbet.
Der er mulighed for at igangsætte nye jobrotations- og voksenlærlingeforløb.
Jobcentret lægger fortsat alle stillingsopslag fra arbejdsgiverne på Jobnet, og offentlige arbejdsgivere skal
lægge alle ledige stillinger på Jobnet.
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