
Bemærkninger fra FOA og FOAs a-kasse til høringsudkast til lov om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler om 
fradrag for frivillit ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) 

FOA og FOAs A-kasse har ikke umiddelbart bemærkninger til de påtænkte lovændringer, men 
har følgende bemærkninger til lovforslagets almindelige bemærkninger. 

Generelt 

FOA er bekymret for, om ændringen af loven vil lede til fortrængning af ordinært, lønnet 
arbejde til fordel for frivilligt arbejde. Selvom lovudkastet forsøger at tage hånd om problemet, 
er vi ikke overbeviste om, at den rette balance er opnået. Der står, at dagpengemodtagere og 
efterlønnere ikke kan udføre ulønnet, frivilligt arbejde i kommuner og virksomheder uden 
fradrag i ydelser. Men som vi læser udkastet kunne de godt udføre ulønnet, frivilligt arbejde 
med for eksempel ældrepleje i en frivillig organisation, der har en aftale med kommunen om at 
løse opgaver, selvom arbejdet efter sin art normalt medfører indtægt.  

Bekymringen forstærkes af, der under 2.1.1.1 Frivillig organisation, forening eller lignende 
blandt de nævnte eksempler på foreninger, hvor der kan udføres frivilligt, ulønnet arbejde står 
”i forbindelse med kommunalt ældrearbejde.” Vi foreslår, at ”i forbindelse med kommunalt 
ældrearbejde” fjernes fra teksten. 

Punkt 1. Indledning 

Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i private 
eller kommunale virksomheder. 
 
Vi foreslår at det præciseres, om der i ordlyden i private eller kommunale virksomheder, 
menes for private eller kommunale virksomheder, dvs. at den frivillige ikke må være 
rekrutteret af den private eller kommunale virksomhed.   

Punkt 2.3.1.1 Frivillig organisation, forening eller lignende 

Kendetegn for en frivillige organisation, forening mv. 

Det fremgår bla. at den frivillige indsats skal være en betydningsfuld del af organisationens 
grundlag – og at mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. 

Vi foreslår det præciseret, hvilke krav der stilles til omfanget af bestyrelsens frivillige indsats, 
kan det fx blot være få timer om ugen – og om bestyrelsen må aflønnes/honoreres udover den 
frivillige indsats.  

Herudover foreslår vi det præciseret, at kravet om bestyrelsens frivillige indsats, skal fremgå 
af foreningens vedtægt.  

Forbindelse med privat erhvervsvirksomhed 

Vi foreslår det præciseret, om aftaletekstens ordlyd om støtte fra en privat 
erhvervsvirksomhed og lovforslagets bemærkninger om ophævelse af forbindelsen til en privat 
erhvervsvirksomhed medfører, at det er helt uden betydning, om en forenings ’virksomhed’ 
udbydes i konkurrence med en privat erhvervsvirksomhed, hvis blot definitionen og 
kendetegnene for en frivillig organisation, forening mv. er opfyldt.  



Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har i 
flere afgørelser efter de nugældende regler blandt flere forhold begrundet afslag på deltagelse i 
frivilligt ulønnet arbejde i Forenings Fitness og Firmaidræt med, at foreningerne netop udbød 
deres virksomhed i konkurrence med private erhvervsvirksomheder, og at samme arbejde i 
disse virksomheder var lønnet.  

Herudover foreslår vi, at det præciseres, om støtte fra en privat erhvervsvirksomhed også kan 
være at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for den frivillige organisation, forening mv.  

Reklame for privat virksomhed 

Det foreslås præciseret, om en frivillig organisation, forening mv. må reklamere for eller på 
anden vis indgå i et bytteforhold (noget for noget) i forhold til den eller de private 
erhvervsvirksomhed(er), der støtter foreningen.   


