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Ingen Nyhedsbrev i juli – og så er det der alligevel!!
Det var ikke meningen, I skulle modtage Nyhedsbrev i juli, men det går ikke altid som man
har regnet med. Nyhedsbrevet nr. 6 skulle have haft et indlæg med, som jeg havde modtaget
fra Vibeke Broman … og det smuttede – så det følger her - efter noget nyt:

Trepartsaftaler indgået den 28. maj 2020
Der er blevet indgået en trepartsaftale mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og
fagbevægelsens Hovedorganisation. Det vil sige, at der sendes mere end tre mia. kroner fra
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til virksomheder, der uddanner lærlinge
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, der fordeler et overskydende
beløb fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5,4 milliarder kroner til virksomheder.
Håbet er, at der bliver flere lærepladser end hidtil.
Aftalen går ud på at der indføres en løntilskudsordning for private virksomheder, der har
lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Igangværende lærlinges løn vil resten af året blive dækket
med 75%, og der er løntilskud til nye aftaler … læs mere på enten ministeriets hjemmeside
eller på SMVdanmark’s hjemmeside.
Ministeriet:
https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-aftaler/trepartsaftaler/
SMVdanmark:
https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/uddannelse-og-rekruttering/trepartsaftale-giver%c3%b8konomisk-st%c3%b8tte-til-virksomheder-med-l%c3%a6rlinge

Ret til dagpenge forlænges yderligere midlertidigt, og selvstændige får
midlertidig ret til dagpenge …
Covid-19 er skyld i meget ... også den nye situation, hvor en ny lov i en begrænset periode
forlænger retten til dagpenge og selvstændige får midlertidig ret til dagpenge.
Læs mere om dette på ministeriets hjemmeside.
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/7/ret-til-dagpenge-forlaenges-midlertidigtselvstaendige-faar-midlertidig-ret-tildagpenge/?fbclid=IwAR27HBv7a8D72WnU1iTI0u1sBYldbT6SMWrTGP8BMKROSnhZIdRo9etH0c

§§§§ - Interesse for lovgivning, der vedrører selvstændige såvel som
medarbejdende ægtefæller?
Interesserer du dig for selvstændiges såvel som for medarbejdende
ægtefællers forhold i forbindelse med lovgivning inden for især socialarbejdsmarkeds- og skattelovgivningen?
Kunne du tænke dig at være med i et udvalgsarbejde, der har
ovenstående i fokus og som igennem mange år har været med til at
påvirke og ændre mange regler inden for f.eks. sygedagpenge-barsels-,
arbejdsløsheds- og efterlønslovgivningen til gavn for mennesker i selvstændigt erhverv?
I VIRKSOMME kvinder har vi igennem mange år haft et samarbejde i Fællesudvalget.
Vi er sammen med Landbrug og Fødevarer, De Samvirkende Købmænd samt SMVdanmark om
ovenstående emner. Vi holder møder to gange om året på skift hos hinanden og drøfter den
aktuelle situation og hvilke tiltag, vi kan gøre. Vi har medvirket til mange forbedringer, men
oplever desværre også tilbagegang, som f.eks. fjernelsen af minimumssatsen ved
arbejdsløshed og efterløn pr. 1.10.2018.
Møderne afholdes som oftest i Håndværkets Hus på Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S., eller hos
Landbrug & Fødevarer på Axelborg, tæt ved Hovedbanen en hverdag fra kl. 10.00 – 13.00.
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Der indledes med formiddagskaffe/te og afsluttes med en let frokost.
Transportudgifter refunderes af Virksomme kvinder mod bilag.
Jeg har været med i Fællesudvalget i mange år, men tænker på at blive afløst.
Ann Frederiksen, Fyn, tidligere landsformand har glædeligvis sagt ja til at indtræde i udvalget
sammen med mig. Vi har i flere perioder været to fra Virksomme kvinder i udvalget, og det vil
vi gerne kunne fortsætte med, så der stadig er to der kan supplere hinanden, når jeg
udtræder.
Det kræver ikke forudgående forudsætninger at indtræde i Fællesudvalget, da man henad
vejen tilegner sig viden om de aktuelle emner. Blot interesse og ønsker om at være med til at
ændre den relevante lovgivning.
Har du lyst til at høre mere, så kontakt gerne undertegnede på
e-mail: v.broman@teliamail.dk eller ring mobil: 22 97 41 22.
Vibeke Broman

De næste emner var også med i Nyhedsbrev nr. 6
Nyhederne, der også blev bragt i Nyhedsbrev nr. 6 – er stadig meget aktuelle, så her er de en
gang til – se evt. mere i Nyhedsbrev nr. 6 …

Har du styr på den nye ferielov
Om nogle måneder har vi den 1. september 2020, som er skæringsdatoen
for, hvornår den nye ferielov i Danmark træder i kraft.
Indberetning og betaling af feriepenge skal gøres, men er ikke som
tidligere. Allerede fra begyndelsen af 2019 har overgangsperioden mellem
ny og gammel ferielov været gældende, og overgangsperioden er snart en
realitet. Vær forberedt på de ændringer, der eventuelt kan give anledning til både juridiske,
regnskabsmæssige og administrative udfordringer. Læs mere om det her:
https://www.bdo.dk/da-dk/services/business-services-outsourcing/andre-services-ogydelser/den-nye-ferielov-bdo

Landskursus den 19. august 2020 bus til København
Denne dag bliver en fantastisk dag – så skynd dig at melde dig til.
Invitationen har du modtaget på mail tirsdag den 23. juni 2020.

Nyt medlem? … så se her - Kampagnetilbud 2020
De 10 første nye medlemmer, der har indbetalt kontingent inden den 15.
juli 2020, kan se frem til at deltage – uden beregning – i landskursus den 19. august 2020.

Generalforsamling tirsdag den 1. september i Vejle
Formandens beretning, indkaldelse m.m. er udsendt pr. mail den 22. juni, så nu mangler vi
kun, at du tilmelder dig. Gør din stemme gældende, kom og vær med til at beslutte
foreningens fremtid! Samkørsel mv - kontakt din lokalafdeling.

Studietur den 1.-4. oktober 2020 til Wien
Med de nye åbninger for flere grænser, håber vi stadig at kunne komme til Wien, hvilket
direktør Betina Schmidt fra rejsebureauet Find Min Rejse udtalte til nyhedsbrev nr. 5 - men vi
venter og ser, hvad der sker hen over sommeren …

Planlagte EVENTs - kan altid ses her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
Redaktøren ønsker jer alle - igen - en god og corona-fri sommer med masser af sol og varme –
og så glæder jeg mig til at se jer alle igen efter sommerferien.
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør - e-mail: birgitte.viereck@gmail.com
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