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Troels Lund fjerner straf for ledige i
socialøkonomiske virksomheder

Klaus Ulrik Mortensen

2. oktober 2018 kl. 4:55 | 0 kommentarer

LOVSMUTTER: Da regeringen sidste år åbnede døren for ledige i frivillige
foreninger, blokerede man også rekrutteringen til de socialøkonomiske
virksomheder. Troels Lund Poulsen (V) erkender og retter fejlen. Men det er
ikke nok, mener brancheorganisation.

Frivillige fra Fødevarebanken uddeler mad til Reden på Vesterbro op til julen i 2015. En lovændring gjorde det sværere for dem at
rekruttere ledige. Men nu retter Troels Lund Poulsen (V) op. (Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix)
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Nogle ministre jagter umulige løsninger på problemer, som har hele nationens bevågenhed:
Tænk blot Søren Pape Poulsen (K) i den verserende storkøbenhavnske bandekonflikt.

Og så er der politiske agenter af mere hemmelig karakter som beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsen (V), der i sidste uge afværgede et problem, før det overhovedet formåede at
manifestere sig på offentlighedens radar.

Det skulle være så godt 
Først skal vi tilbage til regeringens aftale med S, R og DF fra december 2017 om nye regler
for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere.

En aftale, der skulle gøre det lettere for frivillige kræfter uden for arbejdsmarkedet at bidrage
til fællesskabet. Men som viste sig også at have negative effekter på frivilligheden.
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En frivillig chauffør hos Fødevarebanken fik således tidligere på året af sin A-kasse besked
om, at han skulle modregnes i sine dagpenge, fordi Fødevarebanken er registreret som en
socialøkonomisk virksomhed.

I A-kassens afgørelse blev der henvist til Beskæftigelsesministeriets vejledning, hvori der
står: "Frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i offentlige, private eller socialøkonomiske
virksomheder, medfører fradrag fra første time".

Ingen modsætning mellem frivillighed og socialøkonomi 
I praksis har det siden lovændringen i december 2017 ikke været muligt for
socialøkonomiske virksomheder som Fødevarebanken at rekruttere dagpengemodtagere
som frivillig arbejdskraft.

Men det er der kun ganske få, som har været opmærksomme på, forklarer konsulent i
Koorperationen Ulrik Boe Kjeldsen.

"Lovændringen sidestiller socialøkonomiske virksomheder med private virksomheder
samtidig med, at den opstiller et modsætningsforhold mellem at være en socialøkonomisk
virksomhed og det at være en frivillig organisation og forening. Men det er i praksis et
kunstigt modsætningsforhold, da nogle socialøkonomiske virksomheder er frivillige
organisationer, mens andre ikke er," forklarer han.

Minister lover at rette lovfejl 
Normalt ville en konsulent som Ulrik Boe Kjeldsen på dette tidspunkt i artiklen beskrive de
frygtelige konsekvenser ved bemeldte lovændring. Men faktisk forholder det sig så heldigt, at
Troels Lund Poulsen i et brev til Koorperationen sidste uge allerede har lovet at løse
problemet.

Brevet er stilet til direktør Susanne Westhausen. Og her overgiver ministeren sig
betingelsesløst til arbejdsgiver- og interesseorganisationens argumenter.

Først forklarer han, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, hvorvidt
vejledningen kan være misvisende, hvis der er visse foreninger, som vælger at blive
registreret som socialøkonomiske virksomheder, der kan opfylde kriterierne efter aftalen.

Og det kan det.

"Jeg har derfor skrevet til partierne bag aftalen om at præcisere vejledningen, så det
fremgår, at såfremt en socialøkonomisk virksomhed opfylder betingelserne for at være
frivillig organisatione, forening eller lignende, vil reglerne om fradrag i forbindelse med
frivilligt, ulønnet arbejde gøre sig gældende, og den ledige vil ikke få fradrag i ydelsen inden
for timebegrænsningen," skriver Troels Lund Poulsen og fastslår:

"Det forhold, at en forening er en socialøkonomisk virksomhed, medfører ikke i sig selv, at der
ved udførelse af frivilligt, ulønnet arbejde i foreningen vil ske fradrag fra første time."
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Mangfoldige virksomheder i klemme 
Her kunne historien så passende slutte. Men ifølge Ulrik Boe Kjeldsen er det ikke første gang,
at de socialøkonomiske virksomheder er kommet galt af sted i lovmøllen. Og derfor ønsker
han, at man tager et bredere kig på sektoren.

"Netop fordi en socialøkonomisk virksomhed er en hybrid mellem en forening og en privat
virksomhed og fås i mange forskellige typer og størrelser, er det svært for lovgiverne at
indfange essensen af deres arbejde. Tanken med loven var at harmonisere definitionen af
frivillige organisationer og udvide rammerne for frivilligt arbejde. Men det endte altså også
med at ramme vores medlemmer," siger han.

Mens en organisation som Fødevarebanken ud fra en nonprofit-tankegang organiserer
frivillige i en række danske byer i kampen mod madspild, jagter andre socialøkonomiske
virksomheder økonomisk profit uden brug af frivillig arbejdskraft. Men hvor det til gengæld er
andre karakterer, der giver dem deres samfundstjenstlige formål.

Et eksempel på det sidste er Specialisterne i Ballerup, som rekrutterer personer med
autisme og lignende udfordringer til it-branchen. Hvor Fødevarebankens ledige frivillige altså
nu kan slippe for økonomisk modregning, ville en tilsvarende frivillig hos Specialisterne
stadig blive ramt på pengepungen.

"Man ser tit, at vores medlemmer kommer i klemme i lovgivningen og i kommunerne, fordi
deres status er uklar," siger Ulrik Boe Kjeldsen.

Kommunalt opgavetyveri 
Han drømmer sig tilbage til det tværministerielle udvalg, som i 2013 satte sig for at
undersøge rammerne for de socialøkonomiske virksomheder.

"Der blev nedsat et videncenter, som kun nåede at leve et enkelt år. I 2015 blev arbejdet
revideret. Og siden er der ikke blevet gjort noget forsøg på at skabe bedre rammer for
virksomhederne," siger han og fortsætter:

"Det ærgrer mig. Og især når man tænker på hele den påstand om kommunalt opgavetyveri,
som også fremføres i debatten. Der bliver let skabt et indtryk af, at foreninger og
socialøkonomiske virksomheder misbruger deres almennyttige karakter i konkurrencen med
private virksomheder. Men det er langtfra tilfældet. Og den diskussion kunne godt trænge til
at blive oplyst."

klaus@altinget.dk
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