
Folketingets Socialudvalg

Dato:11. april 2014

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgsbrev af2. april 

2014følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og soci-

ale forholds endelige svarpå spørgsmål nr.63(ad L 147).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr.63:

”Vil ministeren redegøre for, om ministeren er indstillet på at ændre grænsen 

for antallet af timer om ugen nærtstående kan varetage pasningsopgaven fra 

37 timer til 48 timer, og vil ministeren kommentere L 147 - bilag 4?”

Svar:

Det bemærkes indledningsvis, at forslaget om en ugentligt øvre grænse på 

37 timer med mulighed for fravigelse i særlige tilfælde alene omfatter de 

ordninger, hvor den eller de nærtstående, der varetager pasningsopgaven i 

forhold til borgeren, også er tilskudsmodtager. I disse ordninger er der såle-

des sammenfald mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og hjælperen, og 

her finder arbejdstidsdirektivets regler om øvre arbejdstid ikke anvendelse. 

Det kan herefter oplyses, at der ikke umiddelbart findes grundlag for at hæve 

den øvre tidsgrænse til 48 timer om ugen. Dette hænger sammen med et af 

formålene med forslaget,som er at medvirke til, at risikoen for høj arbejdsbe-

lastning af nærtstående mindskes. 

Der skal herved gøres opmærksom på, at den nærtstående ud over selve 

pasningsopgaven på de 37 timer om ugen også skal varetage såvel ar-

bejdsgiver- som arbejdslederfunktionerne i ordningen. Den ugentlige reelle 

arbejdsbelastning for den nærtstående vil derfor være højere end 37 timer.

Supplerende kan det nævnes, at den øvre grænse på 37 timer om ugen er 

valgt, fordi en tilsvarende grænse er gældende i de øvrige ordninger efter 

serviceloven, hvor en nærtstående varetager pasningsopgaven i forhold til 
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en person med handicap. Disse ordninger er tabt arbejdsfortjeneste efter 

servicelovens § 42 og pasning af nærtstående efter § 118.

I forhold til L 147 bilag 4 kan det oplyses, at borgerhenvendelsen også er 

sendt direkte til mig. Kopi af mit svar til borgeren dateret dags dato vedlæg-

ges.

Manu Sareen

/ Mette Holm Sørensen

Bilag: Svar til Mads Bendt af d.d.


