Brøndby

Jobafklaringsforløb
Stærkere arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde
Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de gældende forlængelsesregler
(se faktaark om fem måneders revurdering), vil
jobcentret tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb. Her kigger medarbejderen sammen med
jobcentret og kommunens rehabiliteringsteam på
alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs
af forvaltninger og afdelinger - og skræddersyr et
forløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage i virksomheden
/ på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb skal
som udgangspunkt vare så kort tid som muligt
(maks. to år ad gangen).

Nedsat refusion ved jobafklaring
Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på
jobafklaringsforløb er 14.203 kr. pr. måned for
forsørgere og 10.689 kr. pr. måned for ikke-forsøgere. Normalsats for sygedagpengerefusion til
arbejdsgiver er 17.658 kr. pr. måned*.
Med den nedsatte ydelse giver det god mening
at sætte tidligt ind over for de langvarige sygemeldinger, så medarbejdere ikke rammer fem
måneders revurdering uden afklaring eller
mulighed for forlængelse efter en af de gældende
forlængelsesregler.

* Ved fuldtidsansættelser.
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