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Folketingsmedlem Brian Mikkelsen (KF) har den 16. april 2013 stillet følgende 
spørgsmål nr. S 1658, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 1658:
”Hvornår forventer ministeren at fremsætte lovforslag om afskaffelse af 4-
timersreglen?”

Endeligt svar:
Jeg lægger til grund, at det er 4-timersreglen i reglerne om frivilligt, ulønnet 
arbejde, der spørges til.

Der er en lang og god tradition for, at mange danskere udfører en frivillig indsats, 
og indsatsen er af stor betydning for det danske velfærdssamfund. Det frivillige, 
sociale arbejde er således med til at løse en række vigtige og nyttige 
samfundsopgaver.

I regeringsgrundlaget understreges da også vigtigheden af de frivillige indsatser, 
som rigtig mange danskere bidrager med.

På den baggrund nedsatte regeringen – i regi af Social- og Integrationsministeriet –
en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle kortlægge mulige barrierer og 
løsninger på området.

Der har i den anledning være afholdt en række workshops og seminarer med 
deltagelse fra aktørerne på frivilligområdet og de frivillige selv. 
Kortlægningsarbejdet har resulteret i en rapport (barriere- og løsningskatalog for 
frivillig området, udgivet juni 2012).

På beskæftigelsesområdet fremhæver rapporten bl.a. barrierer og løsningsforslag på 
dagpengeområdet. Der lægges bl.a. op til klarere regler på området. Flere 
foreninger lægger endvidere både op til, at det bliver muligt at udføre mere 
frivilligt arbejde (fx 15 timer), og til at der foretages en ændring af lovgivningen, så 
der bliver ubegrænsede muligheder for at udføre frivilligt arbejde.

Regeringen prioriterer det frivillige arbejde højt. Når det arbejde, der er i gang i 
Social- og Integrationsministeriet, er endeligt afsluttet, vil regeringen tage stilling 
til, hvad der videre skal ske. 

2012-13
S 1658 endeligt svar
Offentligt



2

Jeg kan i øvrigt tilføje, at 4-timersreglen er fastsat i en bekendtgørelse, og hvis den 
– og kun den – skal ændres, vil det ikke kræve lovændring.

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


