
 

 

Dansk Journalistforbund medier & kommunikation: 
Tiltag for soloselvstændige, atypisk ansatte og freelancere 
  

Dansk Journalistforbund medier & kommunikation vil hermed bidrage med 

forslag, der kan afbøde konsekvenserne af corona-krisen for 

soloselvstændige, atypisk ansatte og freelancere. 

 

DJ har en stor respekt og anerkendelse for den treparts-aftale, som regeringen og 

en stor del af fagbevægelsen og erhvervslivet indgik søndag. 

Men som man allerede i forbindelse med offentliggørelsen bemærkede, så vil, 

afhængigt af målestokken, omkring en tiendedel af de erhvervsaktive danskere 

ikke kunne få gavn af denne aftale.  

 

Det drejer sig om det store antal af enkeltmandsvirksomheder, soloselvstændige, 

arme-og-ben-virksomheder, løsere tilknyttede, atypisk ansatte, freelancere med 

flere, som for manges vedkommende har mistet stort set hele deres indtægt fra 

den ene dag til den anden. 

 

I DJ har vi mange medlemmer, der i den forgangne uge fået aflyst et utal af 

opgaver: Artikler, fotos og tegninger til medlemsblade og magasiner, rådgivning, 

undervisning, foredrag, moderatoropgaver til arrangementer så langt frem som 

Folkemødet på Bornholm og meget andet. 

Oftest er opgaverne og arrangementerne aflyst uden nogen form for økonomisk 

kompensation. 

 

Vi opfordrer derfor til, at der etableres nogle ekstraordinære og eventuelt 

midlertidige løsninger, der kan afbøde virkningerne af denne akutte krise: 

 

Arbejdsløshedsdagpenge til selvstændige, uden at virksomheden skal 

nedlægges: En selvstændig, der har haft en akut indtægtsnedgang på 

eksempelvis 50 procent og derover, bør kunne få (supplerende) arbejdsløsheds-

dagpenge i en periode, uden forinden at skulle nedlægge virksomheden. 

Det kan være en forudsætning, at vedkommende er medlem af en arbejdsløsheds-

kasse for selvstændige. 

Der kan være en tidsmæssig grænse for, hvor lang tid man kan modtage 

dagpenge på denne måde. 

 

Statslig garanti for kassekredit: Pengeinstitutterne bør give lempeligere adgang 

til, at selvstændige i denne situation kan få en passende kassekredit. 

Denne adgang til en kassekredit kan understøttes af en statslig garanti overfor 

pengeinstitutterne. 

 

Statslig garanti for henstand med husleje: Der bør gives mulighed for henstand 

med husleje til selvstændiges kontorfællesskaber, værksteder, atelierer mv. 

Denne henstand kan understøttes af en statslig garanti overfor udlejerne. 

 

DJ uddyber gerne disse forslag.  

Kontakt formand Tine Johansen, mob 2040 5313, mail TIJ@journalistforrbundet.dk 
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