FÆLLESUDVALGET for SELVSTÆNDIGE og MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLER er sammensat af
LANDBRUG OG FØDEVARER, FAMILIEUDVALGET, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND,
DELTIDSLANDMÆNDENE, region Nord og VIRKSOMME KVINDER.
Udvalget fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på forbedringer af
erhvervsforholdene for mindre selvstændige erhvervsdrivende.
d. 28.1.2020

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K.
ministeren@bm.dk
Vedr. bortfald af mindstesats
i dagpenge- og efterlønslovgivningen.
Kære Peter Hummelgaard
Godt Nytår og til lykke med udnævnelsen til minister sidste år i forbindelse med den nye
regerings tiltrædelse.
Vi i Fællesudvalget henvender os til dig, fordi vi med stor beklagelse har konstateret bortfald af
mindstesatsen for selvstændige ved dagpenge/efterlønsberegningen pr. 1. oktober 2018.
Desværre er der mange selvstændige, der ikke opnår nogen stor indtjening, og som ved ophør
af virksomhed tidligere har måttet benytte sig af mindstesatsen.
Vi har fået en tilbagemelding fra ASE om, at 20% af dagpenge/efterlønsmodtagere har brugt
mindstesatsen for selvstændige som beregningsgrundlag. Vi forstår ikke begrundelsen for at
fjerne den og gjorde også indsigelse herimod under udvalgsbehandlingen.
Desuden savner vi beregningsgrundlaget på de 2 bedste af de seneste 5 regnskabsår (trin 2).
Med de nye regler har selvstændige ofte kun 1 år som beregningsgrundlag, selvom det
fremgår af reglerne, at der skal beregnes på 24 måneder efter trin1. Vi foreslår derfor, at
selvstændige kan vælge beregning på trin 2 – altså på baggrund af de 2 bedste inden for de
sidste 5 år – også selvom man opfylder indkomstkravet på trin 1.
Vigtigheden af flere selvstændige fremhæves ofte såvel politisk som samfundsøkonomisk.
Det fremmer imidlertid ikke selvstændighedskulturen, at ovenfor nævnte regler er blevet
fjernet, og vi anmoder derfor indtrængende om, at de genindføres.
Vi håber at høre fra dig snarest muligt.
Med venlig hilsen
På udvalgets vegne
Anette Laursen
Landsformand
VIRKSOMME kvinder

Vibeke Broman
Lovudvalget
VIRKSOMME kvinder
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