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Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko ved smitte af
coronavirus
Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en lov, som giver mulighed for, at ansatte – og pårørende til
ansatte, som er i særlig risiko ved smitte af coronavirus – kan få sygedagpenge. Arbejdsgiveren kan i
den forbindelse få refusion fra første fraværsdag.
Loven betyder, at ansatte, som er særligt udsatte ved smitte af coronavirus, med en lægeerklæring i
hånden, og efter aftale med arbejdsgiveren, kan få sygedagpenge til og med den 31. august 2020.
Hvem er omfattet af ordningen?
Den nye ordning omfatter personer, som lider af tilstande og sygdomme, som ifølge
Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor
der desuden er lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret er i øget risiko for et alvorligt
sygdomsforløb ved smitte med coronavirus, f.eks. ansatte med hjertekarsygdom, lungesygdom,
kronisk nyre- og leversygdom og diabetes. Det bemærkes, at ordningen kun omfatter medarbejdere,
for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så det ikke er
risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt.
Hvilken betingelser skal opfyldes for at få sygedagpengerefusion?

Den ansatte skal opfylde de sædvanlige krav for at være berettiget til at modtage sygedagpenge,
herunder beskæftigelseskravet, som indebærer, at den ansatte skal have haft tilknytning til
arbejdsmarkedet i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder. I mindst 5 af
månederne skal den ansatte have været beskæftiget i 40 timer om måneden. Den ansatte skal dog
ikke opfylde kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Baggrunden for at kravet
om uarbejdsdygtighed er fraveget, er den helt ekstraordinære situation, som Danmark i øjeblikket
befinder sig i henset til coronavirus. For at beskytte personer i den særlige risikogruppe for
smitterisiko vil pårørende, som deler husstand med personer i den særlige risikogruppe for smitte
med coronavirus, også få ret til sygedagepengerefusion fra første fraværsdag.
Pårørende, der ikke får udbetalt løn fra arbejdsgiveren under fraværet, vil i stedet have ret til
sygedagpenge fra kommunen.

Vedtægtsændring muliggør afholdelse af fuldstændig elektroniske
generalforsamlinger
BA har i den seneste tid fået en del henvendelser fra Brugsforeninger, som spørger til muligheden for
at afholde generalforsamlinger elektronisk på grund af coronavirus.
Hvis en Brugsforening fremadrettet ønsker at kunne gennemføre en generalforsamling helt eller
delvist elektronisk, kræver det en vedtægtsændring, som gør dette muligt.
En ændring af Brugsforeningens vedtægter skal vedtages på en generalforsamling. Det kræver 2/3
dels flertal blandt de afgivne stemmer for at ændre vedtægterne.
BA har på baggrund af de mange henvendelser opdateret sine Mønstervedtægter for
Brugsforeninger. Under § 7, stk. 4 om generalforsamlingen er der tilføjet et nyt afsnit, som kan
imødekomme Brugsforeningernes eventuelle fremtidige behov for at kunne afholde
generalforsamlinger elektronisk:
”Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på
betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk
(fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme
forudsætninger tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt
gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Medlemmerne kan derved
elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger
vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende
generalforsamling”.
Du kan finde BAs opdaterede mønstervedtægter på her.

Udbetaling af fritvalgsportioner for medarbejdere ansat på
rengøringsoverenskomsten og Cafeteriaoverenskomsten.
Brugsforeningerne, som har medarbejdere ansat på overenskomsterne mellem Brugsforeningernes
Arbejdsgiverforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for rengøring og cafeteria skal være
særligt opmærksomme på, at medarbejdernes fritvalgsløn udbetales med majlønnen 2020.
For øvrige overenskomster bliver fritvalgslønnen udbetalt løbende, men dette er ikke tilfældet for
rengørings og cafeterieoverenskomsterne, hvor beløbene anvises manuelt.

For cafeterieoverenskomsten udbetales fritvalg for perioden fra den 01.03.2019 og frem til den
29.02.2020. Frivalgslønnen udgør 4 pct. af den ferieberettigede løn.
For Rengøringsoverenskomstgen udbetales fritvalg for perioden fra den 01.01.2019 og frem til den
29.02.2020. Fritvalgslønnen udgør 3 pct. af den ferieberettigede løn.

Coronavirus kan udgøre en arbejdsskade
Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning, der slår fast, at en medarbejder – efter omstændighederne
– kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. For en
række jobs gælder det, at der er en stærk formodning om, at medarbejderen er blevet udsat for
smitte på arbejdet.
Arbejdstilsynet har i den forbindelse meldt ud, at arbejdsskadesager, hvor den sygdomsramte
medarbejder er alvorligt syg som følge af coronavirus, skal hastebehandles af myndighederne.
Med den nye vejledning er dokumentationskravene til de ansatte, som er blevet syge af coronavirus,
blevet lempet. Nu er det tilstrækkeligt, at ansatte blot kan sandsynliggøre en smittefare ved at
beskrive sit arbejde og den kontakt man har med borgerne. Ansatte skal således ikke længere
henvise specifikt til, hvilken situation vedkommende er blevet smittet i.
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