Sygefravær

Fjordkredsens politik
Fjordkredsen ønsker at varetage medlemmernes
samlede ansættelsesmæssige og økonomiske interesser bedst muligt. Som følge heraf tilbydes langtidssygemeldte medlemmer hjælp til at få afklaret
deres situation i relation til den til enhver tid gældende lovgivning og indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.
Fjordkredsen vil gennem repræsentation i Ringkøbing-Skjern Kommunens MED-udvalg søge maksimal
indflydelse på udformningen af personale-politiske
initiativer omhandlende sygdomspolitik. Dette gælder såvel forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning, fysisk og psykisk, som en mere konkret sygdomspolitik, der kan medvirke til arbejdspladsfastholdelse, og dermed undgå, at langtidssyge mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Fjordkredsen drager omsorg for, at medlemmet og i
særdeleshed tillidsrepræsentanter informeres om
Kredsens politik på det socialpolitiske område

Sygemelding – din opgave
Når du skal melde dig syg fra dit arbejde, sker det i første omgang til din arbejdsgiver.
Hvis du modtager løn under sygdom, skal din arbejdsgiver give din bopælskommune besked
om din sygemelding.
Dette skal ske umiddelbart efter den lovpligtige sygefraværssamtale har været afholdt - senest
30 dage efter 1. sygedag.
Efter 30 dages sygdom, vil du i din e-Boks modtage et skema fra Ydelseskontoret i din bopælskommune, som du skal udfylde og returnere inden for den oplyste tidsfrist. Mens din arbejdsgiver ikke har ret til at vide, hvad du fejler, så har din bopælskommunen som myndighed ret til
at vide det.

Kredsen
Fjordkredsen tilbyder personligt møde, rådgivning og vejledning i forbindelse med medlemmers vilkår ved sygdom, ulykker o. lign. Arbejdsskader sendes straks videre til Danmarks Lærerforening.
Vi orienterer om relevante rets– og procedureforhold i forhold til sygedag-pengeopfølgning.
I Ringkøbing-Skjern Kommune indkaldes efter 14 dages sygefravær til en omsorgssamtale med
det formål, at parterne, den sygemeldte og lederen hjælpes ad med at få mere indsigt i situationen. Se yderligere i den kommunale vejledning, Sygefravær – vejledning til håndtering af sygefravær.
Såfremt du ikke har modtaget henvendelse fra arbejdsgiver senest 4 uger efter første sygedag
og ikke har modtaget henvendelse fra de sociale myndigheder (Jobcenteret i bopælskommen)
efter 2 måneders sygdom, tilrådes du at kontakte kredsen.
Kredsen kan oplyse om reglerne for sygedagpenge.
Det er kommunen, som indenfor de første 22 uger skal tage stilling til, om dagpengeperioden
kan forlænges. Der er forskellige forlængelsesmuligheder, men vurderes det ikke at forlængelse er muligt, overgår man til et jobafklarings-forløb, hvor man modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau. Denne ydelse er uafhængig af formue og ægtefælles/samlevers indkomst, men
påvirkes af eventuelle egne pensioner, som kommer til udbetaling.
Kredsen kan tilbyde at varetage kontakten til Danmarks Lærerforening ved ansættelseskommunens skrivelse om påtænkt afsked.
Kredsen drøfter løbende faktuelle forhold med Danmarks Lærerforening og visiterer efter konkret vurdering yderligere sagsbehandling hertil.

Tillidsrepræsentanten
Ved arbejdsskader, ulykker og pludselig kritisk sygdom orienteres kredsen straks.

Ved langtidssygemelding kontakter tillidsrepræsentanten dig hurtigst muligt efter sygemeldingen og orienterer samtidig kredsen.
Tillidsrepræsentanten opfordrer dig til at henvende dig til kredsen inden 4 uger
fra sygemeldingsdato. De sociale myndigheder skal iværksætte løbende sygedagpengeopfølgning, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt
opfølgningsforløb, under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov
og forudsætninger.
Tillidsrepræsentanten orienterer dig om muligheden for at aftale et personligt
møde med kredsen. Ved dette møde vil kredsens vejledning og bistand i forbindelse med sygedagpengeopfølgning blive omtalt. Du har som sygemeldt pligt til
at medvirke ved sygedagpengeopfølgningen. Konsekvensen af at undlade at
medvirke er, at dagpengesagen lukkes, hvilket betyder at dagpengeretten eller
andre muligheder for offentlige ydelser til forsørgelse bortfalder. Endvidere er
det i lovgivningen fastsat, at de faglige organisationer skal inddrages.
Tillidsrepræsentanten orienterer i øvrigt kredsen om udviklingen i sagen, herunder hel eller delvis genoptagelse af arbejdet.
Læse eventuelt mere om sygedagpenge på www.borger.dk

Dækning af kritisk sygdom
Medlemmer, der som led i ansættelsesforholdet er omfattet af gruppelivsforsikringen kan få udleveret ansøgningsskema til dækning af kritisk sygdom
ved henvendelse til ansættelseskommunen eller Forenede Gruppeliv.
Skemaet kan også hentes på Forenede Gruppeliv’s hjemmeside. www.fg.dk.
Kredsen kan evt. være behjælpelig. Forsikringssummen er i 2020 på 125.000 kr.
Med kritisk sygdom menes en sygdom, der er livstruende. Det er en betingelse
for dækning af kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden.
De præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikringspolicen.
Find den på adressen www.fg.dk. Er du i tvivl, om din sygdom er dækket, er det
bedre at søge en gang for meget end en gang for lidt.
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