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Social,- Indenrigs-, og Børneudvalget har i brev af 3. november 2017 stillet følgen-
de spørgsmål nr. 63 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 
ønske fra Magnus Heunicke (S). 
 
Spørgsmål nr. 63: 
”Ministeren bedes redegøre, hvad der kan gøres for at fjerne de lovmæssige 
barrierer, der forhindrer borgere i at udføre frivilligt arbejde for kommuner, 
som det er eksemplificeret i artiklen ”Skiltemaler bedt om at stoppe” bragt i 
Fyens Stiftstidende den 16. oktober 2017. Ministeren bedes endvidere redegøre 
for, om han vil igangsætte initiativer, som vil gøre det lettere for borgere at udføre 
frivilligt arbejde for kommuner.” 
 
Svar: 

For mig er det afgørende, at borgere i Danmark, der har handlekraft og virketrang, 
og som ønsker at bidrage gennem et frivilligt arbejde, ikke holdes unødigt tilbage 
af bureaukratiske regler og stopklodser.  
 
Jeg mener, at vi får et stærkere Danmark af at støtte op om de mennesker, som vil – 
og som kan – yde en frivillig indsats. Om det drejer sig om at lægge ekstra timer i 
sportsklubben, give en hånd med, når der i lokalområdet afholdes større arrange-
menter, eller genopfriske gamle og slidte vejskilte, så er jeg sikker på, at vi som 
samfund vinder ved at vise borgerne tillid og skabe rammerne for et stærkt civil-
samfund.   
 
Som beskæftigelsesminister har jeg allerede sammen med Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre sat gang i det arbejde med Aftale om nye 
regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde, som blev indgået den 26. au-
gust 2017. Med aftalen styrker vi det frivillige arbejde i Danmark ved at lempe og 
forenkle reglerne på området for dem, der modtager dagpenge og efterløn og sam-
tidig gerne vil udføre frivilligt, ulønnet arbejde og bidrage positivt til samfundet. 
 
Nu sætter jeg herudover gang i et arbejde i Beskæftigelsesministeriet, hvor vi skal 
se nærmere på, hvordan der kan skabes klarhed om arbejdsmiljø- og arbejdsskade-
sikringsreglerne for frivillige og forhåbentlig gøre op med nogle af de barrierer, der 
i dag potentielt kan stå i vejen for frivillighed.   
 
Jeg forventer, at resultatet af dette arbejde vil ligge klar i foråret 2018.  
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