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Henvendelse vedr. socialøkonomiske virksomheder 

 

Kære Susanne Westhausen 
 
Tak for din henvendelse om, hvorvidt der skal rettes i vejledning om udbetaling af 

dagpenge for så vidt angår sammenhæng mellem socialøkonomiske virksomheder 
og frivillige organisationer, foreninger eller lign efter bekendtgørelse om udbeta-
ling af dagpenge. 

 
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Soci-
aldemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik aftale om nye regler 
om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde. Ved aftalen er partierne enige om, 
at reglerne skal afspejle en balance i forhold til arbejdsmarkedspolitiske hensyn og 
samtidigt give brede muligheder for at det frivillige Danmark bidrager til fælleska-
bet. Det er blandet andet derfor, at definitionen om, hvad der forstås ved frivillig 
organisation, forening eller lign., blev ændret, så den flugter med definitionen på 
det sociale område.  

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har – på baggrund af jeres henven-

delse - undersøgt den konkrete problemstilling om, hvorvidt vejledningen kan være 
misvisende, hvis der er visse foreninger, som vælger at blive registreret som soci-
aløkonomiske virksomheder, der kan opfylde kriterierne efter aftalen. Styrelsen 

kan konstatere, at dette kan være tilfældet. 
 
Jeg har derfor skrevet til partierne bag aftalen om at præcisere vejledningen, så det 

fremgår, at såfremt en socialøkonomisk virksomhed, herunder en registreret social-
økonomisk virksomhed, opfylder betingelserne for at være frivillige organisationer, 
foreninger eller lign., vil reglerne om fradrag ifm. frivilligt, ulønnet arbejde gøre 

sig gældende, og den ledige vil ikke få fradrag i ydelsen inden for timebegrænsnin-
gen. Det forhold, at en forening m.v. er en socialøkonomisk virksomhed, medfører 
ikke i sig selv, at der ved udførelse af frivilligt, ulønnet arbejde i foreningen mv. vil 

ske fradrag fra første time. 
 
Styrelsen vil derfor hurtigst muligt rette vejledningen og informere a-kasserne. A-

kasserne vil desuden få pålæg om at genoptage de sager, hvori der er risiko for, at 
vejledningen har medført, at der er truffet materielt forkerte afgørelser. 
 

Jeg vil gerne igen sige dig tak for dit brev. 
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Venlig hilsen 
 

 
 
 
Troels Lund Poulsen 


