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Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre
Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt
arbejde

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om, at
regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet ikke skal være til hinder for, at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet.
Partierne er også 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 fælleskabet.
Aftaleparterne er på baggrund af ovenstående enige om at foretage følgende
ændringer på dagpenge- og efterlønsområdet:


Dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig
organisation 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere må udføre arbejdet 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen.
Modtagere af kompensation efter seniorjob, som vedrører personer, der
fortsat står til rådighed for arbejde, skal fortsat følge reglerne på dagpengeområdet og således være omfattet af de nye lempeligere regler. I forhold til det nye månedsbaserede dagpengesystem svarer det til, at timetallet ved udførelse af frivilligt, ulønnet arbejde i en hel måned for dagpengemodtagere og modtagere af kompensation efter seniorjob udgør oprundet 44 timer og for efterlønsmodtagere oprundet 65 timer pr. måned. Udføres det frivillige, ulønnede arbejde i mindre end en hel måned opgøres
timetallet forholdsmæssigt.



Personer, der modtager fleksydelse, kan udføre frivilligt arbejde uden begrænsning i en frivillig organisation. Modtagere af ledighedsydelse kan
ubegrænset udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation
uden fradrag i ledighedsydelse under forudsætning af, at ledighedsydelsesmodtageren opfylder sin pligt til at stå til rådighed for fleksjob, tilbud
mv.



Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt ulønnet arbejde,
der udføres i private eller kommunale virksomheder.



Den gældende definition af frivillig organisation, forening eller lignende
ændres, så den flugter med definitionen på det sociale område, så en frivillig organisation eller forening skal have følgende kendetegn:
o Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i
lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
o Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være »non-profit«), og et evt. overskud må ikke udloddes til »ejerne«, fx foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål.
Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat
erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter,
ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så
længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå
overskud, og at et evt. overskud bruges i overensstemmelse
med organisationens formål.
o Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
o Der er frivilligt medlemskab.



Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, således at frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i
ydelsen.



Sondringen mellem frivilligt ulønnet arbejde, der må betegnes som primær drift og vedligeholdelse på den ene side og øvrige opgaver på den
anden side fastholdes. Det skal være muligt at udføre mindre opgaver
med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen,
så længe der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er
sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft, jf. bilag.



Der udarbejdes en vejledning om de nye regler for fradrag for frivilligt
ulønnet arbejde, som der tillige skal være enighed om mellem aftaleparterne, inden lovens vedtagelse.



De nye regler skal evalueres efter to år på baggrund af en monitorering af
omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge og efterløn, som
iværksættes med aftalen. Der etableres en særskilt registrering af frivilligt, ulønnet arbejde, således at frivilligt, ulønnet arbejde kan monitoreres
og evalueres.



Evalueringen skal belyse omfanget af eventuel fortrængning af ordinær,
lønnet arbejdskraft og eventuel forlængelse af ledighedsperioden. Aftaleparterne mødes igen for at drøfte evalueringen, herunder behovet for
eventuelle justeringer af reglerne. Aftaleparterne forpligter sig på at finde

en politisk løsning, såfremt evalueringen mod forventning viser en uhensigtsmæssig udvikling efter reglernes ikrafttræden.


Merudgifterne som følge af de ændrede regler vedrørende frivilligt ulønnet arbejde skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt. Aftalen finansieres
ved en reduktion af den særlige jobrotationspulje.



De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

