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EU-direktiv om øremærket barselsorlov 
Vi har længe vidst, at dette direktiv var på vej, og at det skal implementeres i dansk 
lovgivning senest i august næste år. Vi har i Fællesudvalget (Landbrug og Fødevarer, 
Familieudvalget, Landbo Nord, De Samvirkende Købmænd og VIRKSOMME kvinder) drøftet 
dette, men afventet et udspil fra lovgiverne.  
 
Det er således, at direktivet kun omhandler lønmodtagerne. Et Folketing kan dog udvide dette 
område til også at omfatte selvstændige. I eftersommeren kom der et udspil fra 
Arbejdsmarkedets parter, der foreslog at dele af barselsorloven skulle øremærkes med 11 uger 
til hver af forældrene. Dette forslag omtalte ikke de selvstændige.  
 
For at imødegå at få trukket en tvangsordning ned over hovedet på selvstændige (både i 
personligt ejede virksomheder, såvel som hos ejere af ApS og A/S), har vi og andre 
organisationer, som f.eks. Fællesudvalget og SMVdanmark, der varetager selvstændiges 
interesser sendt indsigelser til Beskæftigelsesministeren imod tvungne ordninger. 
Balance mellem familie- og arbejdsliv, ja, men ikke en lovgivning, der fjerner 
eksistensgrundlaget for mange selvstændige, hvilket vil være tilfældet for adskillige, der 
alternativt vil fravælge den omtalte barselsorlov. Det vil betyde kortere barselsperiode, da den 
tvungne periode ikke kan overflyttes til partneren. Det er VIRKSOMME kvinder’s holdning, at 
det er nødvendigt med fleksible løsninger i forbindelse med barselsorlov for selvstændige.  
 
Vi har netop fået oplyst følgende:  
Et bredt politisk flertal har tirsdag vedtaget at øremærke 11 ugers barsel til begge forældre, så 
fædre får 9 uger mere end i dag. 
Selvstændige, studerende og ledige er undtaget. Fritagelsen fra aftalen gælder 
enkeltmandsvirksomheder samt ApS’er, hvis ejeren har 100% af virksomheden. Har man 
mindre, skal man søge om at blive fritaget fra øremærket barsel.  
 
Vibeke Broman - Vk-repræsentant i Fællesudvalget  
 
Sidste Nyt: Selvstændige friholdes for øremærket barsel  
Nyheden kom frem tirsdag d. 26.10.2021 under Formandsmødet hos SMVdanmark, hvor 
direktør Jakob Brandt og politisk chefkonsulent Alexander Nepper havde travlt med at tale med 
journalister under den afsluttende middag. Deltagerne til dagens arrangement (incl 
VIRKSOMME kvinder) havde om eftermiddagen hørt fra de konservatives formand Søren Pape, 
at han regnede med at en endelig aftale ville falde på plads senere på dagen.  
 
VIRKSOMME kvinder hilser også aftalen velkommen, da det kunne have fået 
store konsekvenser for små selvstændige, hvor driften af virksomheden er 
afhængig af at ejerlederen, uanset om det er mor eller far, der har 
virksomheden. 
 
VIRKSOMME kvinder har d. 27.09.2021 opfordret beskæftigelsesudvalget 
til at tænke over, hvordan de selvstændige kan sikre sig imod at skulle 
lukke forretningen, fordi de skal være på barsel i 11 uger. 
Vi anbefalede at der tænkes fleksibilitet ind i ordningen, så valget f.eks. 
kunne være, at være på barsel hver anden dag fremfor flere uger i træk. 
Lad det være op til familien, hvordan og hvor sammenhængende barslen 
tages.  
 
Anette Laursen – Vk-Landsleder  
 
Læs hele Vk-brevet til Beskæftigelsesudvalget om fordeling af barsel her:  
https://virksommekvinder.dk/barselsorlov-selvstaendige-friholdes-for-oeremaerket-barsel/  
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Arbejdsgiver og vaccination mod COVID 19  
Der dukker løbende spørgsmål op om, hvad arbejdsgivere kan og må forlange af ansatte, også 
i forhold til vaccination mod COVID 19. Der er en del artikler forskellige steder, linket her 
under er Arbejdsgiverforeningen KA’s.  
 
Spørgsmål og svar – læs mere her: 
https://ka.dk/n/n/vaccination-mod-covid-19-vaerd-at-vide-som-arbejdsgiver  

 
 
Kommunalbestyrelser og regionsråd 
Lige om lidt er der valg til både kommunalbestyrelser, regionsråd samt ældreråd/seniorråd 
Kommunerne vælger selv, om de vil kalde det ældreråd eller seniorråd. 
 

VIRKSOMME kvinder støtter op om Kvinderådets 
kampagne, der er værd at tænke over. 
 
Vi vil i den kommende periode dele og støtte op om 
kampagnen på de sociale medier. 

 
På deres hjemmeside skriver de om både kommunalbestyrelser og regionsråd. 
 
Du kan læse mere på Kvinderådets hjemmeside: 
https://kvinderaadet.dk/tagstillingtilligestilling/  

 
Vi må dog ikke glemme, at der også skal vælges ældreråd/seniorråd ude i kommunerne. 
 
Der er også her brug for og plads til VIRKSOMME kvinder, når I er holdt med at drive egen 
virksomhed.  
Merete Jensen er en kvinde med go i … og under ”Månedens profil”, der er lidt anderledes end 
den plejer - kan I læse om alt det, Merete Jensen kan berette om, hvad angår ældrerådet/ 
seniorrådet.  
 
Redaktøren ønsker jer alle et godt valg.  
 
 
Ændrede regler i hvidvaskloven  
Dansk Håndværk orienterede tidligere på året, at det fra den 1. juli 
2021 ikke mere er lovligt i erhvervsøjemed at modtage kontanter 
op til 49.999 kr., dette beløb er sat ned til 19.999 kr.  
 
Læs mere her på Dansk Håndværk’s hjemmeside: 
https://dhv.dk/nu-maa-du-maksimalt-betale-8000-kr-kontant/  

 
 
Ny rapport  
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udarbejdet en rapport, som undersøger 
byggeriets kultur og giver anbefalinger til, hvordan der skabes et mere inkluderende 
arbejdsmiljø for både unge mænd og kvinder.  
 
Læs mere her: 
https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/rapporter/rapport-vejen-til-storre-konsdiversitet-i-

byggebranchen  
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Virksomhed med både momspligtig og momsfrie aktiviteter  
Lovgivningen er ikke nem, det gælder også de virksomheder med blandede aktiviteter, der èn 
gang om året er forpligtet til at opgøre deres fradragsprocent for fællesomkostninger. 
Opgørelse af investeringsgoder gælder andre regler.  
 
Læs her, hvad BDO skriver: 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/virksomheder-med-

baade-momspligtige-og-momsfrie-aktiviteter  

 
 
Verdens Bedste Nyheder  
Vidste du, at når indfødte folk og stammer får ret til den skov, de har beboet i generationer, 
passer de som regel bedre på den, end landets regering er i stand til. 
Læs mere her:  
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/oprindelige-folk-har-en-noegle-til-at-beskytte-

naturen/?utm_medium=email&utm_campaign=Oprindelige%20folk%20genvinder%20stjlet%2

0land%20verden%20over%20-

%20Ugens%20gode%20nyheder&utm_content=Oprindelige%20folk%20genvinder%20stjlet%

20land%20verden%20over%20-

%20Ugens%20gode%20nyheder+CID_54a95348515ae69fd02d5085d2cb3874&utm_source=E

mail%20campaign&utm_term=Ls%20historien  
 
 
VELKOMMEN til nyt landsmedlem  

 
Heidi Bygholm, Fysioterapeut/medejer 
Fysioterapi & Fitness Østerbro, Lyngbyvej 20,  
2100 København Ø – tlf. 39291042 
www.fysioterapiogfitness.dk  

 
 
Promovering af VIRKSOMME kvinder 
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en 
VIRKSOMME kvinder folder på dig.  
 
Landskonference i Odense tirsdag den 23. november 2021  

 
Åben inspirationsdag for alle. 
Tag en kopi af invitationen og aflever den til mulige 
medlemmer. Kopien kan du give til en iværksætter, 
selvstændig eller medarbejdende kvinde. 
Du kan også vælge at sende invitationen via mail til mulige 
medlemmer. 
 

Derudover har nu vi vores eget opslag om Inspirationsdagen på facebook, Instagram og 
LinkedIn, som du meget gerne må Dele offentligt, så flere ser det.   
 
Vi kan – Vi vil – Vi står sammen om opgaverne … 
 
 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 

birgitte.viereck@gmail.com 
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Månedens VIRKSOMME kvinde profil 

 
 
Merete Jensen  
 
Fortæller her om Ældrerådet/ Seniorrådet  
og hendes tilgang til VIRKS0MME kvinder. 
 
 

Alle kommuner har et ældreråd/ seniorråd. Det er bestemt ved lov fra 1997, at rådene skulle 
etableres i alle kommuner. Der er valg hvert fjerde år samtidig med Kommunalvalget.  
Der er flere steder i landet, at man kalder det Seniorråd. Men langt de fleste steder bruger 
man ordet Ældreråd, hvilket jeg gør, da det er det, det hedder i Esbjerg. 
 
Jeg har siddet i ældrerådet i 8 år og stiller op igen til valget den 9. november 2021. 
Jeg blev valgt i 2013 og i 2017 var der fredsvalg. Det vil sige, at der blev afholdt et fredsvalg. 
Der var kun 14 kandidater opstillet. Og der skulle bruges 13. Så vores vedtægter blev lavet 
om fra 13 medlemmer til 14 medlemmer. 
 
Til valget i år den 9. november 2021, har der været 16 interesserede kandidater til de 13 
pladser. Der bliver udsendt materiale om kandidaterne samtidig med en stemmeseddel samt 
en frankeret svarkuvert. Vi håber selvfølgelig på, at der er rigtig mange, som vil bruge deres 
demokratiske ret, til at afgive deres stemme. 
 
Jeg tror på, at det er utrolig vigtigt, at der er et demokratisk mandat til at udføre arbejde i 
rådet. Alle personer på 60+ vil modtage et brev. 
 
Vores arbejdsopgaver i ældrerådet er mange og meget forskelligartede.  
Hovedopgaven er, at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre 60+ 
Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af politiske, religiøse og interessebaserede 
organisationer. 
 
Vi arbejder med: 

− Høringssvar på indstillinger fra alle områder, der vedrører 60 + 
− Er i dialog med det politiske udvalg for Sundhed & Omsorg 

 
Vi samarbejder med: 

− Udvalgsformand og direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg 
− Alle faglige forvaltninger 
− Danske ældreråd, landsorganisationen for alle 98 ældre- seniorråd i Danmark 

Regionsældrerådet  
 
Ældrerådet kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og 
derover - lige fra pleje, omsorg og hjemmehjælp til f.eks. trafik - og boligforhold, sundhed, 
miljø og kultur. 
 
Ældrerådet i Esbjerg, der er en af de 7 største byer i Danmark, der har et udvidet samarbejde. 
Foruden Esbjerg, drejer det sig om København, Aarhus, Odense, Aalborg, Frederiksberg og 
Randers.  
Herigennem er ældrerådet på forkant med lovgivningen og politikerne. 
 
Ældrerådet har også et godt samarbejde med de lokale senior- og ældregrupper såsom Faglige 
Seniorer og Ældre Sagen, Handicaprådet og Udsatterådet. 
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Ud af de 13 personer, som skal vælges til ældrerådet i Esbjerg kommune, skal der vælges 5 
fra Esbjerg, 2 fra Bramming og 3 fra Ribe. 
Derudover vælges 3 medlemmer efter antallet af stemmer. 
Ældrerådet vælges for en periode på 4 år, som følger byrådsperioden. 
Af de 16 opstillede kandidater i Esbjerg kommune er der 4 kvinder og 12 mænd. 
Jeg er selvfølgelig oprigtig spændt på resultatet af valget, og kan kun krydse fingre for, at jeg 
får 4 år mere. 
 
Det har været utrolig spændende, tidskrævende og meget meningsfyldt at deltage i de 8 år. 
Alle kan se, at det alle vegne er en mandsdomineret kandidatopstilling - Det er meget generelt 
inden for valg til næsten alt. Jeg har selv siddet i utallige nævn, bestyrelser m.m., hvor jeg har 
været ene høne i kurven. Indtil for ganske nylig, da Venstres liste til Byrådsvalget i Esbjerg 
kommune, var besat af 26 personer, hvoraf kun 4 var kvinder. 
 
 
For en god ordens skyld, kan jeg da lige fortælle, at jeg har været med i VIRKSOMME kvinder 
siden 1984.  
Jeg har gennem alle årene været utrolig glad for at være medlem og har deltaget i alt, hvad 
jeg har kunnet – og det gør jeg stadigvæk.  
VIRKSOMME kvinder har givet mig en fantastisk god og megen brugbar viden om det, at drive 
selvstændig virksomhed. 
Oceaner af gode kurser, dejligt netværk, og masser af socialt samvær i rigtig mange 
sammenhænge. Jeg og mange andre medlemmer har fået venskaber for livet.  
 
Jeg tror og håber på, at VIRKSOMME kvinder vil blive ved med at bevare sin værdi, også i 
fremtiden. Et sådant netværk, som eksisterer i vor forening, vil aldrig gå af mode. 
 
Med håbet om, at vi kan fejre 60 års jubilæum sammen den 11. november 2023, vil jeg slutte 
mit lille indlæg, som vist blev lidt længere end det var planlagt til, med at med at sige på 
gensyn til jer alle, på den ene eller anden måde.  
 
 
De bedste hilsener fra 
Merete Jensen, Esbjerg 
 
 
 
 

 

 


