Bilag vedr. Fællesudvalgets brev af 28.1.2020 til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne/fleksjob i egen virksomhed
Fællesudvalget mener, at det er uhensigtsmæssigt, at man ved beregning af fleksjob tager udgangspunkt i
overskud før renter, da virksomheder med store renteudgifter ikke kan få del i fleksjobordningen.
Endvidere er det uhensigtsmæssigt at anvende årsindtægten for de to bedste af seneste tre år til beregning
af tilskuddet, idet der ved overgang til fleksjob kan ske større ændringer i produktionen og indkomsten.
Fællesudvalget er bekendt med sager, hvor Jobcentret tilkender tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne, men hvor der reelt ikke kommer noget til udbetaling.
Eksempel:
En landmand tilkendes fleksjob i 2019. Han ophører med malkekvægsproduktionen og omlægger til kviehotel.
Overskud før renter:
2016: 600.000 kr.
2017: 500.000 kr.
2018: 600.000 kr.
2019: 400.000 kr.
2020: 100.000 kr.
2021: 100.000 kr.
2022: 90.000 kr.
Tilskud udgør 143.889 kr. (2020) og herfra trækkes 30 % af overskud før renter.
Indkomstgrundlaget er overskud før renter og beregnes som gennemsnittet af de to bedste ud af de sidste 3
års indkomst, dvs. inden landmanden blev syg.
Landmanden tilkendes som nævnt fleksjob i 2019. Da indkomsten beregnes for de seneste 3 år – vil der ikke
kunne udbetales noget i 2019. Der vil heller ikke kunne udbetales noget i 2020, 2021. I 2022 vil der skulle
modregnes 400.000 kr. (2019) + 100.000 (2021) = 250.000 kr. x 30 % = 75.000 kr. i tilskuddet.
Det betyder, at først i 2023 vil landmanden kunne få et tilskud på baggrund af den indkomst, han har i fleksjobbet, selvom der er tilkendt fleksjob i 2019.
Indkomsten i 2019 hvor han omlægger vil blive forøget pga. indtægter ved frasalg af dyr, foder, store indtægter fra fx Arla m.v. Når man anvender overskud før renter, betyder det, at de renter, som landmanden har
afholdt for at oppebære indkomsten ikke kan trækkes fra. De gældende regler tager således ikke højde for
erhvervsrenter, som er nødvendige for driften.
Sygdomsramte selvstændige bliver således stillet hjælp i udsigt, som ikke udmønter sig i et tilskud, fordi beregningsgrundlaget ikke er fair, og fordi det er indkomsten før han blev syg, der lægges til grund.
For lønmodtagere tages der alene udgangspunkt i lønnen efter, man er startet i fleksjob.

