
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. marts 2020

Forslag
til

Lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge)

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af
2. februar 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 339 af 2. april
2019, lov nr. 1555 af 27. december 2019 og lov nr. 212 af
17. marts 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 8 indsættes:

»Kapitel 8 a
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

§ 26. Uanset § 24 og § 27, stk. 1, træffer kommunen afgø-
relse om at forlænge sygedagpengeperioden i 3 måneder for
en person, der har ret til sygedagpenge, og som i perioden
fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. maj 2020
når det tidspunkt, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter
§ 24. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse
om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperio-
den efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor
udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 24, stk.
1.

Stk. 2. Uanset § 24 og § 27, stk. 1, træffer kommunen af-
gørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 3 måneder
for en person, der har ret til sygedagpenge, og som i perio-
den fra og med den 1. juni 2020 til og med den 9. juni 2020
når det tidspunkt, hvor der er udbetalt sygedagpenge, herun-
der nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere
end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Forlæn-
gelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpen-
gene skulle ophøre efter § 24, stk. 1.

Stk. 3. Uanset § 24 og § 27, stk. 1, træffer kommunen af-
gørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 3 måneder
for en person, der inden den 9. marts 2020 nåede tidspunktet
i § 24, men hvor der fortsat er ret til sygedagpenge fra kom-
munen den 9. marts 2020, fordi kommunen endnu ikke hav-
de truffet afgørelse i sagen. Det gælder, uanset om kommu-
nen efterfølgende har truffet afgørelse om, at personen ikke

kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1.
Forlængelsen regnes fra den 31. marts 2020 og varer til og
med den 30. juni 2020.

Stk. 4. Inden udløbet af forlængelsesperioden på 3 måne-
der efter stk. 1-3 træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt
personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge efter
reglerne i § 24, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 1.

§ 26 a. Uanset § 27, stk. 3, træffer kommunen afgørelse
om at forlænge sygedagpengeperioden i 3 måneder for en
person, hvis sygedagpenge er forlænget efter en bestemmel-
se i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af be-
stemmelsen skulle ophøre i perioden fra og med den 9.
marts 2020 til og med den 9. juni 2020. Det gælder, uanset
om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke
kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1.
Forlængelsen på de 3 måneder regnes fra den dato, hvor per-
sonen ikke længere opfylder betingelserne i den bestemmel-
se, der er forlænget efter.

Stk. 2. Inden ophøret af forlængelsesperioden på 3 måne-
der efter stk. 1 træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt sy-
gedagpengeperioden kan forlænges efter en af bestemmel-
serne i § 27, stk. 1, eller den sygemeldte har ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 27,
stk. 3.

§ 26 b. Uanset § 24 c træffer kommunen afgørelse om at
forlænge sygedagpengeperioden i 3 måneder for en person,
der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24
b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden
fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020,
fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en
livstruende, alvorlig sygdom. Det gælder, uanset om kom-
munen efter § 24 c har truffet afgørelse om ophør af udbeta-
lingen af sygedagpenge for personen efter § 24 a, stk. 6, el-
ler § 24 b, stk. 1. Forlængelsen på de 3 måneder regnes fra
den dato, hvor lægen har vurderet, at personen ikke længere
har en livstruende, alvorlig sygdom.
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Stk. 2. Inden ophøret af forlængelsesperioden på 3 måne-
der efter stk. 1 træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt sy-
gedagpengeperioden kan forlænges efter reglerne i § 24 a,
stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, eller den sygemeldte har ret til at
få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter §
24 c.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovti-
dende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta-
gelse.

Stk. 3. Kapitel 8 a i lov om sygedagpenge som affattet ved
denne lovs § 1 ophæves den 1. januar 2021.

Folketinget, den 26. marts 2020

KAREN ELLEMANN

/ Annette Lind
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