Aftale om forlængelse af ordning for lønmodtagere i øget risiko ved
smitte med covid-19 og pårørende til personer i øget risiko
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 og Folketingets partier blev som udmøntning af aftalen enige om en
ordning, der fra den 15. maj til og med 31. august 2020 giver private og offentlige
arbejdsgivere midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for
medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
Tilsvarende får lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, ret til
sygedagpenge fra kommunen. Ordningen omfattede også pårørende til personer i
øget risiko 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 forlænge ordningen i sin nuværende form til og med
den 31. december 2020. Med forlængelsen gælder samme betingelser som for den
nuværende ordning.
Sygedagpengeretten for personer, der er omfattet af ordningen, forlænges frem til
ordningens slutdato den 31. december, uanset om personen rammer
revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville
kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse
Aktiviteten på ordningen følges tæt frem til udgangen af december, hvor
forlængelsen af ordningen udløber. Opgørelser over anvendelse af ordningen i
sygedagpengesystemet skal anvendes som grundlag for både at vurdere, om
omkostningerne ved ordningen vurderes at kunne afholdes inden for den afsatte
ramme på 200 mio. kr.
Aftalepartierne er enige om, at lovforslaget skal hastebehandles i Folketinget.
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