22. september 2020

Til Beskæftigelsesministeriet

Dansk Journalistforbunds høringssvar vedrørende udkast til forslag
til lov om ændring af barselsudligningsloven (Optagelse af
selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen)
Dansk Journalistforbund, DJ, skal hermed fremkomme med sit høringssvar
vedrørende ovennævnte udkast til forslag til lov.

Et skridt i den rigtige retning
Fra DJ’s side er vi meget glade for dette lovforslag, som genopliver barselsfonden for
selvstændige. Vi vil gerne kvittere for, at der blev lyttet til den alliance af aktører, som DJ
var en del af, og som bragte emnet op og forslaget på banen.
Det kommer til at kunne mærkes i mange menneskers hverdag, at barselsvilkårene for
selvstændige forbedres. Det gavner både ligestillingen mellem mænd og kvinder samt
dansk iværksætteri. Samtidig er det et vigtigt skridt mod mere ligestilling mellem
lønmodtagere og selvstændige.
Flere grupper bør omfattes af ordningen
DJ mener dog, at man med dette lovforslag kun kommer halvt i mål. Lovforslaget omfatter
nemlig kun selvstændige og ikke såkaldt atypisk ansatte – eksempelvis
honorarmodtagere og kombinatører, som udgør en voksende del af medie- og
kommunikationsbranchen.
Det bør hurtigst muligt prioriteres at indlede nye drøftelser om, hvordan også disse
grupper kan blive omfattet af barselsudligningsordningen. Folk, som er ansat på disse
vilkår, har om muligt endnu mere behov for at blive grebe af det sikkerhedsnet, som en
barselsudligningsordning er.
Metoden til beregning af årsindtægt
I DJ har vi bekymringer i forhold til, hvordan udligningssatsen udregnes. Hvis den som
foreslået udregnes på baggrund af forrige årsregnskab kan det betyde, at det bliver
vanskeligt for relativt nystartede selvstændige at få del i ordningen, da det tager tid inden
et årsregnskab er klar og indtægten i en nystartet virksomhed kan svinge meget.
For DJ er det essentielt, at så mange som muligt bliver omfattet af ordningen, og at de
nystartede selvstændige også omfattes af ordningen.
Derfor vil DJ opfordre til, at der findes en løsning for nystartede selvstændige, som giver
mulighed for at få del i ordningen ved eksempelvis at indsende en revisorerklæring for
den periode, der er afviklet i virksomheden, men som endnu ikke fremgår af GUL
(Generel Udstillings Løsning).
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På den måde vil nystartede selvstændige få adgang til en mere retvisende økonomisk
støtte i tilfælde af at skulle på barsel i løbet af opstartsfasen.

Hvis dette høringssvar giver anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer, står DJ
gerne til rådighed, mail DJ@journalistforbundet.dk.

Venlig hilsen
Anna Langhorn
Politisk konsulent
ala@journalistforbundet.dk
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