Brøndby

Anmeldelse af/refusion for sygefravær
Regler og muligheder for indberetning af medarbejderes sygdom
I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under
sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til
dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og akasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge på www.virk.dk/nemrefusion. Frister og vilkår
afhænger af ansættelsesforholdet - se højre afsnit.
Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes.
Virksomheden vil kunne modregne et eventuelt tab i
medarbejderens løn.

Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren under
sygefraværet. Arbejdsgiveren skal via NemRefusion anmelde
lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtager fortsat er syg, senest
fem uger efter første fraværsdag.
Hvis lønmodtageren får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren. Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtageren fortsat er syg, senest en uge efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.
Hvis lønmodtageren hverken modtager løn eller sygedagpenge af arbejdsgiveren. Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, senest 14 dage efter første fraværsdag.
Hvis arbejdsgiver har betalt løn eller sygedagpenge i seks måneder eller mere uden at indberette dette til kommunen, kan fristen
fraviges, hvis anmodningen om sygedagpenge indgives senest fire
uger efter arbejdsgiver har ophørt med udbetalingen, og lønmodtageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren.
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Forsørgere

14.203 kr. / måned.
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Ikke-forsørgere

10.689 kr. / måned.
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Satser pr. 1. juli 2014.

Sygedagpenge
Alle grupper

4.075 kr. / uge.
17.658 kr. / måned.
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