Brøndby

§ 56 aftale
- dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom
Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af
en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret
hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster
virksomheden.
En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed
virksomheden kan fastholde medarbejdere, som
har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund
af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion
til virksomheden (op til højeste dagpengesats på

815 kr. pr. dag - 2014 sats) fra medarbejderens
første fraværsdag.
En virksomhed og medarbejder kan indgå en
§ 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens
lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage
om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den
skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan
indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær
relateret til medarbejderens lidelse.
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