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Genoptagelse af sager som følge af ny praksis om stop af ydelse
efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed

CVR 55568510

Ankestyrelsen offentliggjorde den 27. juni 2018 principafgørelse 40-18, der fastlægger praksis efter en dom af 4. maj 2018 fra Østre Landsret om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.
Den nye praksis handler om afgørelser efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Principafgørelsen har betydning for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge kan stoppe, men den ændrer ikke praksis om selve vurderingen af uarbejdsdygtighed.
Ankestyrelsen orienterede i brev af 29. juni 2018 kommunerne om den nye praksis
som følge af landsrettens dom. I brevet var endvidere en beskrivelse af, hvilke sager der skal genoptages som følge af den ændrede praksis, samt hvem der skal tage
stilling til genoptagelse.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal gøre opmærksom på, at kommunen på eget initiativ skal genoptage sager, hvor kommunen har truffet afgørelse
med tilbagevirkende kraft, hvis kommunen vurderer, at det ikke er en betydelig
administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal kommunen informere
offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjer
for det. Har sagen været påklaget, er det Ankestyrelsen, der skal genoptage sagen.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal endvidere gøre opmærksom på,
at afgørelsen også har betydning for sager om stop af ydelse under jobafklaringsforløb, når ydelsen stoppes som følge af, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig efter § 7 i sygedagpengeloven.
Eventuelt uberettiget modtagelse af sygedagpenge eller ydelse under jobafklaring
som følge af, at der ikke kan træffes afgørelse med tilbagevirkende kraft, skal vurderes efter reglerne om tilbagebetaling. Kommunen vil derfor i en situation, hvor
en borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, kunne
kræve tilbagebetaling af beløb, der vedrører perioden fra borgers raskmelding eller
genoptagelse af arbejdet og frem til afgørelsestidspunktet. Der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse 61-18 fra 18. december 2018.
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Endelig kan oplyses, at Ankestyrelsen i principafgørelse 53-18 fra 14. november
2018 har behandlet to sager principielt for at afklare betydningen af landsretsdommen for sager om refusion af sygedagpenge.
Spørgsmål til principafgørelserne mv. kan rettes til Ankestyrelsen.
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