Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe

Med Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis
genåbning af Danmark fra 18. april 2020 blev regeringen og Folketingets partier
enige om at afsætte en reserve på 200 mio. kr. til personer, der i forbindelse med
genåbningen af Danmark har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af
helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe ved smitte med COVID-19.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og
Alternativet er enige om at give private og offentlige arbejdsgivere midlertidig ret
til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige
risikogruppe. Tilsvarende får lønmodtagere, som ikke får udbetalt løn fra
arbejdsgiveren under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen.
Ordningen omfatter personer, som er i ansættelse på første fraværsdag og som
lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en
øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der desuden er
lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret er i øget risiko for et
alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.
Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem det ikke er muligt at indrette
arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor
hjemmearbejde ikke er muligt. Det vil således være medarbejdere, der fritages for
arbejdsforpligtigelse.
Aftalepartierne opfordrer arbejdsmarkedets parter til hurtigst muligt at finde
sammen om en aftale, der fremmer mulighederne for opkvalificering og
uddannelse.
Der vil være behov for en konkret, individuel lægelig vurdering, hvor det bl.a.
inddrages, hvilke muligheder der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der
kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og
risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.
Sygedagpengerefusionen til arbejdsgiveren svarer til de sygedagpenge, som den
ansatte ville have været berettiget til ved sygemelding.
Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen,
herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, dog med undtagelse af kravet
om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Fravigelsen af de almindelige
betingelser om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom sker som følge af den
helt ekstraordinære situation, Danmark står i.
Den ansatte er endvidere omfattet af sygedagpengelovens regler.
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Personer, der er omfattet af ordningen, men efterfølgende mister deres arbejde, vil
fortsætte på sygedagpenge, når de opfylder kravene. Personer, hvor arbejdsgiver
ikke udbetaler løn under fraværet, vil også være omfattet. Fleksjobansatte, der er
omfattet af ordningen, men efterfølgende mister deres arbejde, vil efter gældende
regler overgå til ledighedsydelse.
For at beskytte personer i den særlige risikogruppe for smitterisiko vil
arbejdsgivere til pårørende, der deler hustand med personer i den særlige
risikogruppe for smitte med COVID-19, ligeledes få ret til sygedagpengerefusion
fra første fraværsdag. Tilsvarende får pårørende, som ikke får udbetalt løn fra
arbejdsgiveren under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen.
Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til
personer i risikogruppen. Der gælder i udgangspunktet de samme betingelser for
pårørende for, at de bliver omfattet af ordningen, herunder krav om lægelig
dokumentation, sygedagpengelovens bestemmelser mv.
Aftalepartierne er enige om, at ordningen gælder fra lovens ikrafttræden til og med
den 31. august 2020.
Aftalepartierne er enige om, at lovforslaget skal hastebehandles i Folketinget.
Aftalepartierne er desuden enige om at mødes forud for ordningens udløb for at
drøfte aktiviteten på ordningen. Opgørelser over den hidtidige anvendelse af
ordningen i sygedagpengesystemet skal anvendes som grundlag for både at
vurdere, om ordningen har fundet relevans på arbejdspladserne, og om
omkostningerne ved ordningen vurderes at kunne afholdes inden for den afsatte
ramme på 200 mio. kr.

