
 

Forslag 8.4: Forslag om vedtægtsændring i FreelanceGruppens 
barselsfond 
 
Forslagsstiller Bestyrelsen  
 
Forslag: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at: 
1. Vedtægterne for modtagelse af barselslegatet ændres 
2. At bestyrelsen til generalforsamlingen 2022 skal fremsætte et forslag for fonden, så den, hvis 
den fortsat skal eksistere, hviler i sig selv.  
 
Baggrund 
2020 blev året, hvor Folketinget vedtog en barselsfond for skattemæssigt selvstændige. Den trådte 
i kraft 1. januar 2021. Derfor fremsætter bestyrelsen forslag til vedtægtsændring for gruppens 
barselslegat på generalforsamlingen, så dem, der kan få penge fra den offentlige fond, ikke kan 
søge og få fra FreelanceGruppens.  
 
Støttemulighederne fra de to fonde ser således ud: 
Statens barselsfond: 2.913 kr./uge i max. 31 uger = 91.760 kr. 
FLGs barselsfond: 1.050 kr./uge i max. 28 uger = 29.400 kr. 
 
Alle medlemmer indbetaler 10 kr. månedligt til gruppens barselsfond, men det dækker ikke 
udbetalingerne nu, hvor fondens formue er brugt. Det dækker kun ca. 50% af udbetalingerne. 
 
Under behandlingen af budgettet for 2021, stilles der forslag om, at et evt. underskud på 
barselsfonden ca. max. 200.000 kr. (jf. tidligere års ansøgninger, der har ligget stabilt), frem til 
generalforsamlingen 2022, dækkes af kontingentindbetalingerne (70 kr. pr. medlem pr. måned). 
 
Alle modtagerne har været medlem af gruppen i en årrække. 
 
Hvis forslaget her og underskudsdækningen under budgettet vedtages, vil bestyrelsens umiddelbart 
efter generalforsamlingen udarbejde ansøgningsformularer og krav, så ansøgerne tydeligt 
dokumenterer, at de ikke er dækket af den nye offentlige barselsfond. 
 
På baggrund af erfaringerne med, hvem der søger, vil blive inddraget i udarbejdelsen af et forslag 
til generalforsamlingen 2022, om barselsfonden, så den ikke skal underskudsdækkes fremover. 
 
Vilkår og vedtægter for gruppens barselsfond og legat kan læses her: 
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/barselsfond 
 
Forslag til vedtægtsændring (som er er tilføjelse til vedtægterne §2): 
 
Nuværende §2: Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af Freelancegruppen under graviditet 
og barselsorlov, herunder også adoption. Støtteberettigede er O- og I-medlemmer af 
FreelanceGruppen, der har været medlem i mindst 1 år, regnet fra fødsels/adoptionstidspunktet. 
 
Ændres til (tilføjelse med rødt): Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af 
Freelancegruppen under graviditet og barselsorlov, herunder også adoption. Støtteberettigede er O- 
og I-medlemmer af FreelanceGruppen, der har været medlem i mindst 1 år, regnet fra 
fødsels/adoptionstidspunktet. Medlemmer, der kan få støtte fra den offentlige barselsfond for 
selvstændige, kan ikke modtage FreelanceGruppens barselslegat. 
 


