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Kredsudsendelse 090/2020 -
Barselsdagpenge til forældre med
hjemsendte børn som følge af COVID-19
30-09-2020
Kommunikation & Analyse

Coronavirus Dagpenge Kredsudsendelse udsendelse

30. september 2020
Udsendelse 090/2020

Kredsjournalnr. 230

Til kredsen

Der indføres 29. september en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre til børn, der som følge af COVID-19-
smitte på skolen eller institutionen hjemsendes uden selv at have symptomer på COVID-19. Samme mulighed gives til
forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19.

Rammerne for ordningen er således:

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.
Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder.
Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Der er herudover en række krav, der skal være opfyldt:

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.
Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed
for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.
Der må ikke udbetales løn for eller holdes ferie på de dage, hvortil der søges barselsdagpenge.

I tilfælde hvor forældre har behov for at blive hjemme for at passe deres barn, som er smittet med COVID-19, er det
yderligere et krav, at forældrene skal have brugt barnets 1. og evt. 2. sygedag.

Med ordningen ændres der ikke på gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær.
Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret
til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Forælderen skal fremlægge dokumentation for hjemsendelse, og i
tilfælde af aktuel smitte hos barnet skal der fremlægges dokumentation for positiv test. 

Desuden skal der fremlægges arbejdsgivererklæring om, at hjemmearbejde ikke er muligt, at der ikke udbetales løn under
fraværet, samt at der ikke er uforbrugte omsorgsdage, 1. og 2. barns sygedage eller afspadseringsmulighed.

Ordningen gælder fra 29. september til 31. december 2020.

 

Med venlig hilsen

Gordon Ørskov Madsen  Thomas Bregnegaard
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