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Status for datagenopretning af annullerede sygefraværsforhold

Med brev af 21. december 2017 orienterede STAR om at KMD WorkBase ved en
fejl havde annulleret en række borgeres aktive og historiske sygefravær i DFDG.
Annulleringerne skete i perioden 11. december og indtil 18. december kl 17, hvor
WorkBase idriftsatte en fejlrettelse. Der blev annulleret i alt ca. 20.000 sygefraværsforhold.
I forlængelse af brev af 8. januar 2018 med orientering om status for datagenopretning af de annullerede sygefraværsforhold kan det oplyses, at STAR/DFDG den
10. januar 2018 har datagenoprettet de sidste ca. 340 sygefraværsforhold, der blev
oplyst som udestående i dette brev:
 Ca. 190 sygefraværsforhold for personer, der er gået fra sygedagpenge til jobafklaring
 Ca. 150 sygefraværsforhold af typen ”sygdom – sygemelding”, hvor der ikke
har været oprettet sager i sygedagpengesystemet, heraf vedrører ca. 100 sygefraværsforhold personer, der er medlem af en a-kasse.
De 150 sygefraværsforhold

De 150 sager, hvor der ikke var oprettet en sygedagpengesag på tidspunktet for annulleringen af sygefraværsforholdene, er genoprettet med startdato for sygefraværet – og jobcentret vil herefter skulle vurdere, om fraværsforholdene skal afsluttes
eller om de berørte personer fortsat er sygemeldte.
Jobcentret vil endvidere skulle tilmelde personer, der skal tilmeldes som jobsøgende i det omfang de ikke allerede er tilmeldt. Da tilmelding alene kan ske dags dato
eller med fremtidig tilmeldedato, skal jobcentret registrere en kommentar på personen i DFDG, hvis personen skulle have været tilmeldt før ”dags dato”. En sådan
kommentar vil være synlig for både jobcenter og a-kasse.
I nødvendigt omfang vil jobcentrene skulle kontakte de berørte personer i afklaringen af, om sygefraværet skal afsluttes og om personen skal tilmeldes.
Nogle af de ca. 150 er tilmeldt som dagpengemodtagere

Af de ca. 150 personer, der har fået genoprettet et sygefraværsforhold, er der 12
personer, der er tilmeldt som dagpengemodtagere efter den 11. december 2017 – og
som nu har et sygefraværsforhold uden slutdato. De pågældende personer er medlemmer af én af følgende a-kasser:
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Hvis a-kassen har brug for at vide, hvilke medlemmer, der er tale om, bedes akassen sende en mail til undertegnede herom inden 18. januar 2018. Der vil i givet
fald blive sendt de nødvendige oplysninger til a-kassen med sikker mail.
De 12 personer er omfattet af den personkreds, hvor jobcentret skal vurdere om sygefraværsforholdene skal afsluttes.
Personer, der er tilmeldt i perioden fra 11. december 2017

For personer, der er tilmeldt som jobsøgende i perioden fra 11. december 2017 til
fraværsforholdene var genoprettet, vil STAR, jf. sidste hovedafsnit i brev af 21. december 2017, udtrække de eventuelle berørte medlemmer.
Lister med de berørte medlemmer er under udarbejdelse og vil blive sendt til akassen med sikker mail.
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