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FÆLLESUDVALGET for SELVSTÆNDIGE og MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLER er sammensat af 
LANDBRUG OG FØDEVARER, FAMILIEUDVALGET, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND, 
DELTIDSLANDMÆNDENE, region Nord og VIRKSOMME KVINDER. 
 
Udvalget fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på forbedringer af 

erhvervsforholdene for mindre selvstændige erhvervsdrivende. 
 
      d. 28.1.2020 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 
Beskæftigelsesministeriet 

Holmens Kanal 20 
1060 København K. 

 
ministeren@bm.dk 
 

Vedr. Flexjob i egen virksomhed. 
 
Kære Peter Hummelgaard. 

 

Godt Nytår og til lykke med udnævnelsen til minister sidste år ved den nye regerings 

tiltrædelse. 

 

Vi i FÆLLESUDVALGET henvender os til dig, da de selvstændige, der bliver ramt af sygdom 

ofte ender i et uoverskueligt kaos, lovgivningsmæssigt såvel som økonomisk. 

Dette skyldes, at de generelle muligheder samfundet tilbyder, som f.eks. fleksjob i egen 

virksomhed ikke kan være til hjælp for de selvstændige pga. de såkaldte beregningsregler. 

 

Vi vedlægger et bilag, der viser et konkret eksempel på dette og håber, at du og dine 

embedsmænd vil overveje en model, hvor man ved tilskud til selvstændige tager 

udgangspunkt i samme model som for lønmodtagere. 

 

Det betyder, at udgangspunktet for beregning af hjælp/bidrag til selvstændige vil være 

virksomhedens resultat efter renter, hvilket vil svare til en lønmodtagers indtægt. Herefter 

beregnes tilskud på 18.701 kr. fratrukket 30% af det opnåede skattemæssige resultat efter 

renter. 

 

For at undgå at ydelsen bliver beregnet på baggrund af den indtægt, man tidligere har haft, før 

man blev syg, kunne man lave en beregning ud fra den tidligere indtjening og efterfølgende 

lave en efterregulering, når årsopgørelsen foreligger. 

 

Vi finder det meget beklageligt, at reglerne indrettes med sådanne benspænd for 

selvstændige, da vi i Danmark har brug for flere, der forsøger sig som selvstændige. 

 

Vi håber at høre fra dig snarest. 

 

Med venlig hilsen 

På udvalgets vegne 

 

Anette Laursen    Vibeke Broman 
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