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Introduktion 

Danmark kan betragtes som et typisk eksempel på en nordisk velfærdsmodel, hvor 
børnepasning og ældrepleje leveres offentligt gennem omfordeling af generelle skatter. På 
trods af et stigende antal ældre har antallet af personer, der modtager ældrepleje, været i 
tilbagegang siden 2008, eftersom behovsvurderingerne baseret på 
støtteberettigelseskriterier fastlagt af de enkelte danske kommuner blev mere restriktive. 

Ud over plejetjenester og plejetilskud tilbydes danske borgere også ordninger, der gør 
praktiske tjenesteydelser i hjemmet tilgængelige og overkommelige, såsom 
boligjobordningen, der støtter køb af håndværkerydelser gennem skattefradrag. 

 

 

 

Faktorer, der understøtter vækst og 
udvikling af området for personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet 

 

Sort arbejde betragtes ikke som et stort problem i Danmark. Det anslås at udgøre 1,6 
procent af landets samlede mængde af arbejdstimer, idet det generelle antal af sorte 
arbejdstimer pr. person er estimeret til 1,7 procent.1  

I sektoren for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet udføres det sorte 
arbejde almindeligvis af illegale indvandrere, hvis antal er steget siden 2008. I følge data 
indsamlet af Danmarks Statistik (2019), var antallet af illegale indvandrere estimeret til 
22.000, hvilket svarer til 0,8 procent af antallet af ansatte på det danske arbejdsmarked.2 

Desuden vides det, at en stor del af de rengøringstjenester, der leveres i private hjem, er 
sort arbejde, mens det i nogle tilfælde er ubetalt eller betalt arbejde, der udføres uden for 
rammerne af den danske kollektive forhandlingsmodel.3 Nyere undersøgelser estimerer, at 
4 til 10 procent af danskerne havde købt rengøringstjenester, der kan karakteriseres som 
sort arbejde, som fortrinsvis udføres af kvindelige familiemedlemmer eller bekendte frem 
for af private firmaer.4 Atypisk arbejde og sort arbejde er udbredt inden for 
rengøringssektoren generelt, men især inden for sektoren for personlige tjenesteydelser og 

 
1 Madsen (2018). 
2 Mailand/Larsen (2020); Danmarks Statistik (2019). 
3 Mailand og Larsen (2020) 
4 Mailand/Larsen (2020); Bentsen et al. (2018). 
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tjenesteydelser i hjemmet.5 Den danske regering har behandlet problemet gennem 
forskellige foranstaltninger, såsom forskellige skattefritagelser.6 

Erhvervsfrekvensen for kvinder i Danmark var 59,4 procent i 2016, et godt stykke over 
OECD-gennemsnittet på 51,9 procent, mens erhvervsfrekvensen for mænd (68 procent) var 
tæt på OECD-gennemsnittet (69 procent). Erhvervsfrekvensen for kvinder har været 
nogenlunde stabil i de sidste 20 år.7 

Danmark har en lav arbejdsløshed, men i de sidste tyve år, er der foregået en specialisering 
af arbejdsmarkedet på bekostning af ufaglærte jobs. Resultatet er, at der findes 
lavtuddannede arbejdere, som har vanskeligt ved at finde arbejde, til trods for et stort antal 
af ubesatte ufaglærte jobs.8 

 

 

Definition og udvikling af ordninger for 
personlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser i hjemmet  

 

Der findes ingen ensartet definition af personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet. Begrebet hjemmehjælp er udbredt, men for snævert, da det kun omfatter nogle 
af de personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet, såsom hjælp til ældre og 
andre afhængige voksne i deres egne hjem.9 Sektorerne forbundet med personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet i Danmark omfatter børnepasning, 
ældrepleje, pleje af handicappede, tjenesteydelser i hjemmet (herunder rengøring) og 
reparationer i boligen.10  

Børnepasning: Børnepasning i Danmark er offentligt finansieret og får store tilskud, hvilket 
gør den tilgængelig for alle aldersgrupper og overkommelig for de fleste forældre. Den 
omfatter børnepasning i offentlige børnehaver, vuggestuer, fritidsskoleordninger og 
registrerede og offentligt finansierede dagplejere. Størstedelen af børnepasningen i 
Danmark finder sted uden for sektoren for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet, men en betydelig del af den formelle og den uformelle børnepasning finder også 
sted i private hjem.11  

Mailand og Larsen (2020) påpeger forskellige modeller for børnepasning i forbindelse med 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet i Danmark. Deriblandt findes 
modellen for børnepasning af dagplejere, som er formidlet af de offentlige myndigheder og 
yder børnepasning til børn under tre år i deres egne private hjem.  

 
5 Mailand/Larsen (2020); Bentsen et al. (2018); Larsen et al. (2019). 
6 Mailand/Larsen (2020). 
7 OECD (2017). 
8 CPHPostONLINE (2017). 
9 Mailand/Larsen (2020). 
10 Mailand/Larsen (2020). 
11 Mailand/Larsen (2020). 
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Et andet børnepasningsordning er Frit valg-ordningen, der blev indført af den danske 
regering i 2004. Den gør det muligt for forældrene at fungere som arbejdsgivere og 
arrangere deres egen børnepasning i deres private hjem.12  

Derudover tager au pairer de facto del i børnepasning. Dette kulturelle udvekslingsprogram 
giver au pairer fra ikke-EU-lande mulighed for at tilbyde billig børnepasning (og andre 
tjenesteydelser i hjemmet) i op til 30 timer om ugen mod ophold hos deres værtsfamilie og 
en månedlig godtgørelse. Da au pair-ordningen i stigende grad er blevet kritiseret som billig 
arbejdskraft, er antallet af godkendte au pairer faldet kraftigt og kan derfor betragtes som 
en form for børnepasningsrelaterede personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet, der er mindre udbredt end de øvrige.13  

Ældrepleje14: I henhold til Mailand og Larsens kategorisering (2020) kan ældrepleje i 
Danmark opdeles i tre typer, nemlig: offentlige plejehjem og offentlige beskyttede boliger; 
plejeboliger; samt hjemmehjælp og personlig pleje til ældre, der bor i eget hjem.15 
Sidstnævnte repræsenterer den største undersektor af de personlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser i hjemmet i Danmark. Efter serviceloven i 2015 er den rettet mod 
genoptræning (“hjælp til at hjælpe sig selv”) af omsorgsafhængige ældre, hvilket indebærer 
hjælp og optræning af disse personer med det formål, at de kan udføre funktioner, som 
tidligere blev leveret af hjemmehjælpere eller familie og venner. Adgangen er betinget af en 
behovsvurdering, der udføres af de enkelte kommuner, som fastsætter kriterierne for 
støtteberettigelse.16 

Pleje af handicappede/Borgerstyret personlig assistance, BPA: Denne plejebaserede 
ordning, der blev introduceret i 2009, er tilgængelig for personer med fysisk eller kognitiv 
funktionsnedsættelse. Den leveres gennem kommunerne, og de pågældende personer kan 
ansætte personlige hjælpere. Brugeren bestemmer, hvordan servicetilskuddet skal bruges, 
og ansætter sine hjælpere af personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet. Målet 
med denne ordning er at støtte personer med funktionsnedsættelse, for at de kan bo 
hjemme i stedet for på institutioner eller gruppefaciliteter.17 I denne undersektor af de 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet ses ofte en overlapning af 
rengøringstjenester og ældrepleje. Derudover findes der kun lidt information om omfanget 
og betingelserne af de private ydelsesformer af denne type af personlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser i hjemmet.18 

Hjemmehjælpsordning: Denne ordning har eksisteret siden 1948 og er en central del af den 
kommunale socialpolitik. Kommunerne yder pleje og anden praktisk hjælp til personer, der 
vurderes at have et midlertidigt eller permanent behov, som forhindrer dem i selv at udføre 
visse opgaver. Den enkelte kommune beslutter, hvilke typer opgaver, der er omfattet af 
ordningen.19 

Boligjobordningen:  Denne ordning giver skattefradrag til private husholdninger, når de 
køber visse former for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet, såsom 

 
12 Mailand/Larsen (2020). 
13 Mailand/Larsen (2020). 
14 Til deres artikel har Mailand og Larsen (2020) gennemført et casestudie af ældreplejesektoren. 
15 Mailand/Larsen (2020); https://www.aeldresagen.dk/.  
16 Mailand/Larsen (2020). 
17 Madsen (2018b). 
18 Mailand/Larsen (2020). 
19 Madsen (2018b). 

https://www.aeldresagen.dk/
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rengøring, børnepasning og reparationsarbejder i boligen. Disse tjenesteydelser er derfor 
mest af praktisk karakter (med undtagelse af børnepasning) og kan også omfatte 
tjenesteydelser, der almindeligvis ikke er inkluderet i de personlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser i hjemmet, som f.eks. håndværksydelser. Berettigede brugere omfatter 
boligejere (inkluderer også fritidsboliger) og lejere. Fra 2016 kan husholdningerne fratrække 
6.000 DKK (800 EUR) for arbejdsløn betalt for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet og 12.000 DKK (1.600 EUR) for arbejdsløn betalt for håndværksydelser pr. voksen i 
husholdningen.20 Indledningsvis var målet med denne ordning at stimulere økonomien og 
især byggesektoren i kølvandet på finanskrisen i 2008. Efter at økonomien var kommet sig, 
overvejede den danske regering andre formål for ordningen, såsom at reducere sort arbejde 
og støtte flere betalte arbejdstimer blandt brugere af personlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser i hjemmet.21 

Rengøring22: Rengøringshjælp i private husholdninger er relativt udbredt i Danmark, og de 
seneste data viser, at 11 procent af danske husholdninger er afhængige af private 
rengøringsydelser.23 Rengøringsydelser kan overlappe med andre undersektorer indenfor 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet.24 

 

 
Brugere 

 

Mailand og Larsen (2020) anfører, at ”med hensyn til børnepasning, er rettighederne mere 
eller mindre universalistiske, hvilket er betyder, at alle børn i bestemte aldersgrupper har 
ret til tilskudsberettiget børnepasning. Med hensyn til [ældrepleje] og pleje af 
handicappede  (…), er ydelserne underlagt behovsvurdering”.25 

Inden for ældreplejen modtog 122.000 personer over 65 år praktisk hjælp og personlig pleje 
i eget hjem i 2015, hvilket repræsenterer en 22 procent nedgang siden 2008. I betragtning 
af at antallet af ældre personer er vokset i samme periode, er andelen af afhængige ældre 
over 65 år, der er berettiget til hjemmehjælp i eget hjem, faldet fra 19 til 12 procent.26 
Mailand and Larsen (2020) gør opmærksom på, at andre forskningsrapporter viser en 
lignende eller endog kraftigere tilbagegang. Den praktiske hjælp , som ældre modtager fra 
andre kilder (såsom familie og venner) er ikke vokset i samme periode. Det ser endvidere ud 
til, at praktisk assistance fra kommunerne og hjælp fra familie og venner snarere erstatter 
end supplerer hinanden. Årsagen til faldet i ældrepleje i eget hjem kan ikke forklares med 
forbedringen i den ældre befolknings generelle sundhedsmæssige tilstand, men det kan 
antages, at ældre søger mindre om hjælp, eller at tilbagegangen skyldes en ændring i 
behovskriterierne blandt danske kommuner.27 I henhold til dansk lovgivning er ældrepleje 

 
20 Madsen (2018b). 
21 Madsen (2018b). 
22 Til deres artikel har Mailand og Larsen (2020) gennemført et casestudie af rengøringssektoren. 
23 Mailand/Larsen (2020); Bentsen et al. (2018). 
24 Mailand/Larsen (2020). 
25 Mailand/Larsen (2020). 
26 Mailand/Larsen (2020); Ældre Sagen (2018). 
27 Mailand/Larsen (2020); Rostgaard/Matthiessen (2019). 
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baseret på behovsvurdering af en permanent eller midlertidigt nedsat mental eller fysisk 
funktion eller særlige sociale problemer, der medfører problemer for borgerne.28 

Pleje af handicappede eller Borgerstyret personlig assistance er mest brugt af personer 
med fysisk handicap.29 I 2018 havde 2.000 personer fået tildelt denne form for 
tjenesteydelse.30  

Brugere af Hjemmehjælpsordningen skal have deres behov vurderet af kommunen. Der er 
flere ældre kvinder, der bruger denne ordning, end mænd, mest fordi der er flere kvinder 
over 80 år i Danmark end mænd, som har behov for de ydelser, der leveres under denne 
ordning.31 

Brugen af boligjobordningen ser ud at stige i forhold til husholdningens indkomstniveau, 
hvilket indikerer, at ordningen er mest anvendt af de mere velhavende husholdninger. Fra 
2016 har 416.000 brugere draget fordel af Boligjobordningen og modtog i alt 377 mio. EUR i 
skattefradrag. Gennemsnitsbrugeren modtager 1.330 EUR pr. år i skattefradrag.32 

 

 

Finansiering af de vigtigste ordninger 
og associerede priser 

 

I Danmark er ældrepleje offentligt finansieret, administreret af kommunerne og er for 
størstedelen gratis. Adgangen er betinget af en behovsvurdering, der udføres af de enkelte 
kommuner, som fastsætter kriterierne for støtteberettigelse.33 Ældrepleje udgør en 
betydelig del af kommunernes budget og udgjorde 2,5 procent af den danske BNI i 2015.34   

Pleje af handicappede eller Borgerstyret personlig assistance administreres og finansieres 
af kommunerne. Den dækker udgifterne til ansættelse af handicaphjælpere.35 
Hjemmehjælpsordningen finansieres også helt af kommunerne.  

Boligjobordningen finansieres af staten. Brugerne var oprindeligt berettiget til et 
skattefradrag på 33,7 procent af lønningerne, der betales til hjælpere, der yder personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet. Dette var i 2017 reduceret til 27,6 procent.36 
Timelønnen for håndværkere, der er mest relevante for reparationer i hjemmet inden for de 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet, estimeres til omkring 80 til 90 
procent af tilsvarende lønninger i den formelle sektor; og timelønnen for andre 
tjenesteydelser i hjemmet estimeres til at være omkring 50 til 70 procent af den formelle 
sektor.37 

 

 
28 Mailand/Larsen (2020). 
29 Madsen (2018b). 
30 Mailand/Larsen (2020); Madsen (2018a). 
31 Madsen (2018b). 
32 Madsen (2018b). 
33 Mailand/Larsen (2020). 
34 Mailand/Larsen (2020). 
35 Mailand/Larsen (2020). 
36 Madsen (2018b). 
37 Mailand/Larsen (2020); Bendtsen (2016); Madsen (2018a). 
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Arbejdsarrangementer  

 

Direkte ansættelse er mere almindelig inden for Boligjobordningen og borgerstyret 
personlig assistance for handicappede, mens det er mere almindeligt med 
mellemleverandører af tjenesteydelser inden for hjemmehjælpsordningen.38  

Pleje af handicappede/Borgerstyret personlig assistance: Den handicappede kan vælge at 
fungere både som arbejdsgiver og arbejdsleder for handicaphjælperne. I følge Mailand og 
Larsen (2020) har 40 procent af de handicappede valgt at have begge roller, mens de 
resterende 60 procent begrænser deres personlige rolle til lederfunktionen og overdrager 
arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør.39 Angående arbejdsforholdene set fra 
handicaphjælpernes side, viser et studie fra 2010, at de finder deres arbejdsmiljø meget 
ustabilt, individualiseret og meget afhængigt af det personlige forhold mellem den 
handicappede og hjælperne.40  

Rengøring: Med henvisning til andre statistiske data fra 2015 giver Mailand og Larsen (2020) 
en lang række detaljerede oplysninger om arbejdsarrangementer i rengøringssektoren. I 
følge forfatterne er denne sektor domineret af små- og mikrovirksomheder med mindre end 
10 ansatte (71 procent af alle rengøringsselskaber), især selvstændige uden ansatte (61 
procent).41 Det samme gælder for næsten alle digitale platforme, der udbyder 
rengøringsydelser, da de rengøringsassistenter, der er registreret på rengøringsplatforme 
almindeligvis er selvstændige uden ansatte eller freelancere snarere end medarbejdere i 
traditionel forstand.42 Med hensyn til rengøring inden for sektoren for personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet arbejder 17 procent som selvstændige, mens 
hele 42 procent har marginale deltidskontrakter.43 

Ældrepleje: Mailand og Larsen (2020) fremlægger også data om beskæftigelsestyper i 
ældreplejesektoren. De peger på to studier fra 2009 og 2018, som viser at ældreplejen er et 
af de områder inden for den kommunale sektor, der gør størst brug af tidsbegrænsede 
kontrakter, helt op til 21 procent af alle ansatte har en tidsbegrænset kontrakt.44 De 
beskriver ligeledes, at et stigende antal af ansatte arbejder på deltid: For eksempel i 2015 
arbejdede kun 47 procent af de ansatte i hjemmehjælpen 30 timer om ugen eller mere, 
mens 58 procent arbejdede 30 til 35 timer ugentligt, og 28 procent arbejdede mindre end 
15 timer ugentligt.45 

 

 

 
38 Madsen (2018b). 
39 Mailand/Larsen (2020). 
40 Mailand/Larsen (2020); Madsen (2018a); Nielsen et al. (2010). 
41 Mailand/Larsen (2020); Danmarks Statistik (2015). 
42 Mailand/Larsen (2020); Ilsøe/Madsen (2018). 
43 Mailand/Larsen (2020). 
44 Mailand/Larsen (2020); Holt et al. (2018); Larsen (2008). 
45 Mailand/Larsen (2020). 
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Mellemleverandører og kvalitetsstyring 

 

Antallet af selvstændige er steget i de seneste år på tværs af sektoren for personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet. Denne vækst er ikke specielt relateret til 
nogen specifik ordning.46 

Hjemmehjælpsordning: Der findes et mindre antal af mellemleverandører af ansatte til 
hjemmehjælpsordningen, da brugerne nu kan vælge deres egne leverandører. Disse firmaer 
yder for det meste praktiske tjenesteydelser. For at kunne tilbyde tjenesteydelser under 
denne ordning, skal firmaer have en kontrakt med kommunen.47 I denne ordning skal 
mellemleverandørerne være godkendt og er underlagt kvalitetskontrol for at kunne indgå 
kontrakter med kommunerne.48 

Ældrepleje: I Danmark er de personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet i 
ældreplejen i høj grad blevet lagt ud til private leverandører. I følge en nylig undersøgelse 
blev der ikke fundet klare indikationer om øget eller nedsat kvalitet af de privatiserede 
tjenesteydelser.49 Dog har en række danske kommuner trukket de tidligere outsourcede 
tjenesteydelser i ældreplejen tilbage på grund af den dårlige servicekvalitet hos den private 
plejeudbyder, hvilket er en indikation af, at servicekvaliteten blandt de private 
plejeudbydere varierer.50 Alt i alt syntes de fleste interessenter at være enige i, at der findes 
kvalitetsproblemer.51  

Mailand og Larsen (2020) påpeger, at ”[d] igitale platforme som care.com52 og happy 
helper53 er begyndt at vinde fodfæste i den private [ældrepleje-] sektor, men forbliver 
marginale.” Sådanne platforme tilbyder en vifte af ældrepleje og rengøringstjenester til 
private hjem, herunder også til ældre mennesker. Repræsentanter for arbejdsmarkedets 
parter, der er interviewet af forfatterne, forventer, at sådanne digitale platforme i fremtiden 
vil blive mere fremtrædende aktører i ældreplejesektoren.54 

Rengøring: På lignende måde beskriver forfatterne, hvordan nye, fremspirende digitale 
rengøringsplatforme formidler rengøringstjenester mellem private husholdningskunder og 
rengøringsassistenter. De fleste digitale rengøringsplatforme kan kun betragtes som 
formidlere, men nogle (som den danske platform Hilfr55) bliver arbejdsgivere, da 
registrerede rengøringsassistenter kan ændre deres status fra selvstændige til ansatte, når 
de opfylder visse kriterier.56 

Andre forfattere, som Manoudi et al. (2018), er kun enige i, at de betragter platformene 
som værende i hurtigt vækst over hele Danmark, men finder det vanskeligt at vurdere 

 
46 Madsen (2018b). 
47 Madsen (2018b). 
48 Manoudi (2018). 
49 Mailand/Larsen (2020); Mailand/Larsen, Thor (2017). 
50 Mailand/Larsen (2020); Dansk Erhverv (2019). 
51 Mailand/Larsen (2020). 
52 https://www.care.com/local/sc/denmark. 
53 https://happyhelper.dk/.  
54 Mailand/Larsen (2020). 
55 https://hilfr.dk/.  
56 Mailand/Larsen (2020); Ilsøe/Larsen (2020). 

https://www.care.com/local/sc/denmark
https://happyhelper.dk/
https://hilfr.dk/
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omfanget af specifikke platforme eller transaktioner relateret til personlige tjenesteydelser 
og tjenesteydelser i hjemmet.57 

 

 
Ansatte og professionaliseringsgrad 

 

Omkring 66 procent af de ansatte i hjemmehjælpsordningen er faglærte, deltidsansatte 
sundheds- og plejeassistenter.58 

I følge et skøn er antallet af handicaphjælpere, der arbejder inden for pleje af 
handicappede ca. 10.000.59 Som Mailand og Larsen (2020) illustrerer, “er 
handicaphjælperne en blanding af ansatte, for hvem jobbet er deres hovedaktivitet, eller for 
hvem det er en sekundær midlertidig aktivitet.  (…) Der findes ikke noget formelt 
uddannelseskrav for at arbejde som handicaphjælper, men nogle organisationer som LOBPA 
tilbyder et introduktionskursus til nye handicaphjælpere (…). Derudover tilbyder nogle 
handicaporganisationer, som LOBPA, ledelseskurser for handicappede, som har ret til at 
ansætte en handicaphjælper.”60  

I 2015 var der 105.000 ansatte i ældreplejesektoren, hvilket er 2 procent mindre end i 
2010.61 Mens den samlede udvikling i antallet af ansatte inden for ældrepleje er faldet, viste 
den samme periode en stigning i hjemmehjælpere fra 38.000 til 43.000.62 Der er et krav om 
dokumenteret faglig kompetence, når man leverer personlig pleje i de offentligt udbudte og 
offentligt indkøbte former for ældrepleje. Medarbejdere uden sådanne formelle 
kvalifikationer kan yde hjemmehjælp, men de skal mindst have det laveste 
kvalifikationsniveau for en social- og sundhedshjælper, der opnås på 2,5 år. Denne 
uddannelse tilbydes kun på dansk, hvilket gør det til et indirekte sprogkrav.63 

Der er to slags hjemmehjælpere, som begge arbejder på plejehjem og også yder 
hjemmehjælp og personlig pleje i private hjem. ”Social- og sundhedsassistenternes formelle 
uddannelse spænder fra tre år og ti måneder til fire år og syv måneder, mens social- og 
sundhedshjælperne har gennemført et kursus på to år og to måneder […] og udfører færre 
opgaver end social- og sundhedsassistenterne.64 

Med hensyn til rengøringssektoren, påpeger Mailand og Larsen (2020), at ”(…) den danske 
rengøringssektor beskæftiger 1,2 [procent] af alle beskæftigede på det danske 
arbejdsmarked, men den nøjagtige størrelse af undersektoren, der omfatter rengøring i 
private hjem, er ukendt. Der findes ingen tal for antallet af rengøringsassistenter, som 
arbejder i private hjem eller antallet af virksomheder, der tilbyder sådanne tjenester.” 65 
Mere bemærkelsesværdigt er det, at statistikkerne angiver, at rengøringssektoren har en 

 
57 Manoudi et al. (2018). 
58 Madsen (2018b). 
59 Mailand/Larsen (2020); Madsen (2018a). 
60 Mailand/Larsen (2020). 
61 Mailand/Larsen (2020); FOA (2016). 
62 Mailand/Larsen (2020). 
63 Mailand/Larsen (2020). 
64 Mailand/Larsen (2020). 
65 Mailand/Larsen (2020); Danmarks Statistik (2019). 
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svag overrepræsentation af kvinder (59 procent i 2015), indvandrerarbejdere (52 procent i 
2015) og lavtuddannede arbejdere uden nogen uddannelsesbevis (52 procent i 2014).66  

Dagplejere, der er formidlet af de offentlige myndigheder, er selvstændige, men modtager 
også nogle sociale ydelser. Kommunerne, som fører tilsyn med denne type børnepasning, 
kræver en dansk sprogstandard og en certificeringsproces, men ingen specifikke formelle 
kvalifikationer af dagplejerne, og de foretager regelmæssige inspektioner.67 I følge 
Danmarks Statistik (2019), var der i 2017 9.800 dagplejere, der passede 33.200 børn under 
tre år i Danmark.68 

 

 
Lønninger 

 

Generelt regulerer Funktionærloven ansættelses- og arbejdsvilkår for funktionærer samt for 
enkelte arbejdstagere med fysisk arbejde afhængigt af deres ansættelsesstatus. Denne lov 
sikrer disse arbejderes ret til pension, sygedagpenge, barselsorlov, fædre- og forældreorlov 
samt ret til ferie og opsigelsesperioder. Funktionærloven overlader dog lønfastsættelsen til 
individuelle lønforhandlinger på virksomhedsniveau og dækker kun ansatte med mere end 
otte ugentlige arbejdstimer på en måned. Den dækker de fleste af disse 
servicemedarbejdere, som arbejder i den kommunale sektor, mens deres kolleger i den 
private sektor ikke er omfattet af loven. I den private sektor reguleres 
servicemedarbejdernes løn og arbejdsvilkår af den pågældende kollektive overenskomst, 
eller på arbejdsmarkedsområder, der ikke er dækket af dansk arbejdsret eller en kollektiv 
overenskomst, reguleres deres løn og arbejdsvilkår af markedsinstrumenter.”69 

Den gennemsnitlige timeløn for sort arbejde lå i 2014 på 18 EUR.70 I 2017 var den oplyste 
mindsteløn fastsat til 16 EUR pr. time for personlige hjælpere, som kan omfatte 
servicemedarbejdere, der yder personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet.71 

Børnepasning: For au pairer lå den månedlige mindstebetaling for maksimalt 30 ugentlige 
arbejdstimer på 550 EUR i 2019. Hvis værdien af opholdsudgifter (såsom gratis måltider og 
logi) inkluderes, og betalingen beregnes som timeløn, udgør denne omkring 50 procent af 
den månedlige mindsteløn for en fuldtids CA-dækket medarbejder72 med lignende 
plejeansvar.73 Som Mailand og Larsen (2020) påpeger, skete der en forbedring af 
månedsbetalingen af au pairer og deres arbejdsvilkår i 2014, hvor der blev indført ekstra 
ferierettigheder, bedre muligheder for at skifte værtsfamilie og nye forpligtelser for 
værtsfamilien bl.a. i forbindelse med dækning af au pairens rejseudgifter til og fra Danmark. 
Værtsfamilierne er ligeledes forpligtet til at betale ca. 2.300 EUR til au pairens danskkurser, 

 
66 Mailand/Larsen (2020); DI (2016, 2018). 
67 Mailand/Larsen (2020). 
68 Mailand/Larsen (2020); Danmarks Statistik (2019). 
69 Mailand/Larsen (2020); Mailand/Larsen (2018). 
70 Manoudi et al. (2018). 
71 Madsen (2018b). 
72 Karriereudvikling og arbejdsløshedsforsikring for professionelle (CA), https://www.ca.dk. 
73 Mailand/Larsen (2020); FOA (2019); https://www.jobpatruljen.dk/.  

https://www.ca.dk/
https://www.jobpatruljen.dk/
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som forfatterne betragter som en ”væsentlig stigning” i forhold til de ca. 700 EUR, som 
værtsfamilierne hidtil skulle betale. 74 

Pleje af handicappede: Mindstelønnen pr. time for CA-dækkede75 handicaphjælpere ligger 
på 16,50 EUR, hvilket i følge Mailand og Larsen (2020) er blandt de lavere kollektivt aftalte 
mindstelønninger i Danmark; men lønstilskud for ubekvemme arbejdstider (såsom nat- og 
weekendskift) betyder typisk, at den reelle timeløn er noget højere. Desuden har 
handicaphjælpere ofte lange dage med skift op til 24 timer på grund af en undtagelse fra 
loven om 11-timers reglen til daglig hvileperiode.76 

Rengøring: I Danmark fastlægges mindsteløn generelt ved kollektive forhandlinger på 
sektorniveau. For rengøringssektorens vedkommende reguleres lønningerne for det meste 
af individuelle kontrakter eller en praksis, der følges af virksomheden, platformen eller den 
enkelte. I følge Mailand og Larsen (2020) er mindre end 20 procent af medarbejderne i 
rengøringssektoren inden for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet 
dækket af kollektive aftaler, hvilket er væsentligt lavere end for rengøringssektoren 
generelt. De, der er omfattet af kollektive overenskomster, falder ind under et centraliseret 
lønsystem og er berettigede til et stort antal sociale ydelser ud over dem, der er fastsat i 
lovgivningen. Ikke desto mindre anslås det, at 30 procent af virksomhederne betaler mindre 
end den kollektivt aftalte mindsteløn.77  

Forfatterne understreger også, at den danske rengøringssektor er en meget arbejdsintensiv, 
men lavtlønssektor.78 Den gennemsnitlige timeløn lå i 2014 på 22 EUR, hvilket er lavere end 
den gennemsnitlige timeløn i den danske privatsektor (28 EUR), men lidt højrere end den 
kollektivt aftalte mindsteløn (16 EUR) i overensstemmelse med den mest betydningsfulde 
kollektive overenskomst inden for sektoren.79 De enorme lønforskelle i sektoren er et andet 
problem: F.eks. tilbyder nogle digitale rengøringsplatforme en mindsteløn på 16 EUR, mens 
nogle private rengøringsfirmaer tilbyder timeløn på omkring 7 EUR for den samme ydelse af 
rengøringstjenester i private hjem.80 Timelønnen for sort arbejde af almindelige 
rengøringsopgaver kan variere mellem 13 og 17 EUR,81 hvor rengøringsselskaberne 
konkurrerer i at underbyde hinanden.82  

Ældrepleje: Sammenlignet med rengøringssektoren er lønningerne og arbejdsvilkårene i 
ældreplejen generelt bedre. Mailand og Larsen (2020) siger, at:  ”Lønniveauet er generelt 
højere, hvilket afspejler en større andel af faglærte medarbejdere, der er færre 
selvstændige, og selvom deltid er udbredt, udgør den marginale deltid ”kun” 28 [procent]. 
Dækningen af kollektive overenskomster er tæt på 100 [procent] for de offentlige 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet, mens den ikke kendes for den 

 
74 Mailand/Larsen (2020). 
75 Karriereudvikling og arbejdsløshedsforsikring for professionelle (CA), https://www.ca.dk. 
76 Mailand/Larsen (2020). 
77 Mailand/Larsen (2020). 
78 Mailand/Larsen (2020); Trygstad et al. (2018). 
79 Mailand/Larsen (2020). 
80 Mailand/Larsen (2020); Larsen/Mailand (2014). 
81 Mailand/Larsen (2020); Arnholtz/Hansen (2009); Bendtsen (2016); Ilsøe et al. (2017). 
82 Mailand/Larsen (2020); Walsh (1990). 

https://www.ca.dk/
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offentligt indkøbte og de private-formelle typer af tjenester. Men […] [hjemmehjælpere] har 
oplevet en arbejdsintensificering i de seneste år.”83  

 
 

 

Social dialog inden for personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet 

 

Som følge af brugen af offentligt indkøb af offentlige hjemmehjælpstjenester er private 
arbejdsgiverforeninger relevante interessenter, da de organiserer nogle af de private 
plejeudbydere. Den største og den næststørste private arbejdsgiverforeninger i Danmark er 
Dansk Industri (DI)84 og Dansk Erhverv.85 

Børnepasning: Gruppen Babaylan Denmark/Philippine Women’s Network86 i Danmark er 
meget involveret i au pairers rettigheder i Danmark 

Ældrepleje: I følge Mailand og Larsen (2020) er FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte)87 den 
tredjestørste fagforening i Danmark (med ca. 182.000 medlemmer) og den fagforening, der 
repræsenterer langt det største antal af ansatte i ældreplejesektoren, herunder 
hjemmehjælp og personlige tjenesteydelser i private hjem. Fagforeningen er medlem af 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)88 og organiserer for det meste offentlige ansatte 
med lavere kvalifikationsniveauer inden for rengøring, madlavning, børnepasning og sociale 
og sundhedsydelser.89 For at give nogle eksempler var organisationsprocenten i sektoren 71 
procent i 2010 og 74 procent i 2015; for at skelne var organisationsprocenten for nylig 75 
procent i den offentlige sektor og 68 procent i den private sektor, med en højere 
organisationsprocent blandt heltidsansatte i den offentlige sektor (83 procent) og lavere 
blandt marginale delstidsarbejdere (59 procent).90  

Interesseorganisationen Kommunernes Landsforening (KL)91 repræsenterer de danske 
kommuner som offentlige myndigheder og som offentlige arbejdsgivere inden for 
ældreplejesektoren. Den indtager således arbejdsgiverrollen i kollektive forhandlinger på 
sektorniveau og deltager i de forskellige treparts- og flerpartsforhandlinger, høringer og 
lobbyvirksomhed.92 Men de danske kommuner er selv interessenter i den sociale dialog. På 
grund af ”kommunalt selvstyre” er de relativt selvstændige og kan betragtes som meget 
vigtige aktører. Udover at tilbyde ældrepleje er kommunerne også ansvarlige for budgettet 

 
83 Mailand/Larsen (2020); i deres artikel anvender forfatterne fem typer af tjenesteydelser i henhold til hvem, der betaler 
for og levere ydelsen: privat-uformel, privat-formel, offentlig-formel, offentligt indkøbt servicearbejde, og frivillige 
organisationer. 
84 https://www.danskindustri.dk/english/.  
85 https://www.danskerhverv.dk/engelsk/.  
86 http://www.babaylan.dk/.   
87 https://www.foa.dk/.  
88 https://fho.dk/om-fagbevaegelsens-hovedorganisation/english-about-fh/.  
89 Mailand/Larsen (2020). 
90 Mailand/Larsen (2020) (forfatternes egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik). 
91 https://www.kl.dk/english/kl-local-government-denmark/.  
92 Mailand/Larsen (2020). 

https://www.danskindustri.dk/english/
https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
http://www.babaylan.dk/
https://www.foa.dk/
https://fho.dk/om-fagbevaegelsens-hovedorganisation/english-about-fh/
https://www.kl.dk/english/kl-local-government-denmark/
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og fordelingen af ressourcer og for tilrettelæggelse af de offentlige indkøb af tjenester 
sammen med behovsvurderingen.93 

Det skal også nævnes, at ældreplejesektoren har Danmarks måske største og stærkeste 
(nonprofit) NGO, Ældre Sagen94 blandt de stærkeste aktører i den sociale dialog.95 Ældre 
Sagen er en medlemsorganisation, der blev grundlagt i 1986, med 500.000 medlemmer og 
næsten 9.000 frivillige, som arbejder i mere end 220 lokalafdelinger over hele Danmark (og 
udfører frivilligt socialt arbejde og lokal lobbyvirksomhed, som bl.a. tilbyder lokale 
medlemsaktiviteter).96   

Rengøring: For Mailand og Larsen (2020) er arbejdsmarkedets parter (i form af 
arbejdsgiverforeninger og fagforeninger) de vigtigste aktører inden for den danske 
industrielle rengøringssektor, der forhandler og underskriver kollektive overenskomster på 
sektor- og virksomhedsniveau samt repræsenterer deres medlemmers interesser i det 
politiske system på nationalt, regionalt og lokalt niveau. I lighed med ældreplejesektoren er 
FOA den største fagforening, der er involveret i den sociale dialog, og Kommunernes 
Landsforening (KL) repræsenterer arbejdsgiverne i den offentlige sektor.97  

I henhold til studiet udført af Mailand og Larsen (2020) var 58 procent af de danske 
rengøringsassistenter fagforeningsmedlemmer i 2015. Samme år var den generelle 
organisationsprocent i rengøringssektoren 77 procent i den offentlige sektor og 50 procent i 
den private sektor, hvorimod den blev anslået at være meget lavere i sektoren for 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet. Igen var organisationsprocenten 
højere blandt heltidsansatte (76 procent) og lavere blandt deltidsansatte, der arbejdede 
mindre end 15 timer om ugen (40 procent).98 De vigtigste fagforeninger, der organiserer 
rengøringsassistenter og forhandler kollektive overenskomster, er 3F99 og FOA. FOA 
repræsenterer kun rengøringspersonale i den offentlige sektor, der udfører 
rengøringsopgaver i private hjem. Fagforeningen 3F repræsenterer derimod 
rengøringspersonale både i den offentlige og den private sektor. Rengøringsassistenter har 
også tilsluttet sig ”alternative fagforeninger” såsom Det faglige hus100, KRIFA101 og Bedst og 
Billigst;102 med undtagelse af KRIFA1 har disse fagforeninger ingen kollektive 
overenskomster, og alle sammen repræsenterer generelt ansatte, som er omfattet af 
kollektive overenskomster underskrevet af andre fagforeninger.103  

Forfatterne nævner også, at de vigtigste arbejdsgiverforeninger, der repræsenterer private 
virksomheder i rengøringssektoren, er SBA og Danske Services.104 ”Danske Services 
organiserer hovedsageligt små og mellemstore virksomheder […] men har relativt få 
medlemmer, der er aktive leverandører af rengøringstjenester til private hjem (…).” 
Derimod organiserer SBA hovedsageligt store og mellemstore rengøringsfirmaer, der 
primært opererer i de dele af sektoren, der vedrører "business-to-business" 

 
93 Mailand/Larsen (2020). 
94 https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/in-english.  
95 Mailand/Larsen (2020). 
96 http://www.monitoringris.org/content/ngos_nat_daneage_001.php.  
97 Mailand/Larsen (2020). 
98 Mailand/Larsen (2020) (forfatternes egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik). 
99 https://www.3f.dk/.  
100 https://www.detfagligehus.dk/.  
101 https://krifa.dk/om-krifa/translations/english.  
102 https://www.bedst-billigst.dk/.  
103 Mailand/Larsen (2020); Larsen/Mailand (2014). 
104 https://www.danskeservice.dk/  

https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/in-english
http://www.monitoringris.org/content/ngos_nat_daneage_001.php
https://www.3f.dk/
https://www.detfagligehus.dk/
https://krifa.dk/om-krifa/translations/english
https://www.bedst-billigst.dk/
https://www.danskeservice.dk/
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rengøringstjenester, men har også nogle få medlemmer, især små og mellemstore 
medlemsvirksomheder, som leverer rengøringstjenester til private hjem.105 

 

 
Den politiske proces 

 

I følge Mailand og Larsen (2020) gælder den vigtigste lovgivning vedrørende personlige 
tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet kun for de offentlige og offentligt indkøbte 
typer af personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet.106 En af dem er 
Serviceloven, der inkluderer rettigheder for borgere, regulering af offentligt finansierede 
tjenesteydelser og dækker flere typer af personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet, såsom børnepasning, ældrepleje og pleje af handicappede.107 I henhold til 
opsummering af artiklen af Mailand og Larsen (2020) findes der yderligere lovgivning om 
ansættelsesvilkår, arbejdsvilkår og sundhed og sikkerhed for ansatte inden for sektoren af 
personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet i ferieloven, lov om 
sygedagpenge,108 lov om forældreorlov, funktionærloven,109 lov om arbejdsmiljø,110 
medhjælperloven,111 ansættelsesbevisloven112 og au pair-forordningen.113 

Hjemmehjælpsordningen administreres af den enkelte kommune samt ankestyrelsen. 

Boligjobordningen overvåges af Skatteministeriet.114-115 Den tidligere ordning, 
hjemmetserviceordningen, blev administreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (EogS),116 
under tilsyn af det tidligere Økonomi- og Erhvervsministerium.117 

 

 
Fællestræk på tværs af landegrænserne 

 

Boligjobordningen har visse ligheder med ROT/RUT Avdrag-ordningen i Sverige. 

 

 

 
105 Mailand/Larsen (2020); Larsen/Mailand (2014: 44). 
106 Mailand/Larsen (2020); i deres artikel anvender forfatterne fem typer af tjenesteydelser i henhold til hvem, der betaler 
for og levere ydelsen: privat-uformel, privat-formel, offentlig-formel, offentligt indkøbt servicearbejde, og frivillige 
organisationer. 
107 Mailand/Larsen (2020). 
108 Lov nr. 563 af 9/6 2006. 
109 Se ovenfor, kapitel om ”Lønninger“. 
110 LBK nr. 1084 af 19/09/2017. 
111 LBK nr. 712 af 20/08/2002. 
112 LBK nr. 240 af 17/03/2010. 
113 Mailand/Larsen (2020). 
114 https://www.skm.dk/english.  
115 Madsen (2018b). 
116 https://danishbusinessauthority.dk/.  
117 https://eng.em.dk/.  

https://www.skm.dk/english
https://danishbusinessauthority.dk/
https://eng.em.dk/
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Tidligere ordninger 

 

Hjemmeserviceordningen: Denne ordning, som blev indført i 1994 og permanent 
implementeret i 1997, tilbød tilskud til husholdninger, der købte personlige tjenesteydelser 
og tjenesteydelser i hjemmet. De specifikt omfattede tjenesteydelser var oprindeligt 
rengøring og havearbejde. Med tiden voksede ordningen til også at omfatte håndværkere, 
der tilbød reparationer i hjemmet. Brugerne kunne få tilskud til 60 procent af de 
fakturerede omkostninger for tjenesteydelserne. Målet var at støtte familier med små børn 
og ældre mennesker, reducere sort arbejde og skabe flere jobmuligheder for personer med 
ringe færdigheder og ufaglærte. Efter mange versioner og ændringer (herunder 
begrænsninger i 2000 til husholdninger med mindst en person, som modtog alderspension 
eller førtidspension), blev den afløst af boligjobordningen i 2011 og officielt afskaffet i 
2012.118 

 

 
118 Madsen (2018b). 
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Ordliste 
 

Formalisering: I relation til uformelt plejearbejde, beskriver Den Europæiske Kommission, 
hvordan ”formaliseringen af uformel pleje finder sted enten via betaling og tilknyttet 
socialsikring (pension og sygeforsikring), uddannelse/certificering af færdigheder og 
endelig lovgivning (anerkendelse af status og rettigheder til at blive vurderet som 
plejer)”. I samme artikel, associerer EF ”enhver type af formelt arbejde” med de 
følgende midler: betaling (fortrinsvis regelmæssige og forudsigelige); en 
ansættelseskontrakt og socialsikring (såsom at være beskyttet gennem regulering); 
uddannelse og validering af færdigheder; og slutteligt en bredere lovgivning, som 
anerkender betydningen af denne rolle og tilbyder sikkerhed for rettigheder af en vis 
minimumsstandard”.119 

Indvandring: ”Indvandring” er den handling, hvorved en person tager sædvanlig bopæl i en 
medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder, efter at 
den pågældende person tidligere har haft sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat 
eller et tredjeland (Forordning (EF) 862/2007 om migration og international 
beskyttelse).120 

Migrationskæde: Udtrykkene ”kædemigration” eller ”migrationskæde” henviser til ”en 
proces, hvor de oprindelige bevægelser af migranter leder til flere bevægelser fra det 
samme område til det samme område. I et kædemigrationssystem, migrerer 
individuelle medlemmer af et samfund og opfordrer eller støtter derefter yderligere 
migrationsbevægelser”.121 

Professionalisering: Professionalisering betyder, at arbejdstagere i en bestemt sektor får 
ansættelses- og socialsikringsrettigheder svarende til dem, der gælder for 
arbejdstagere, som arbejder under lovregulerede ansættelseskontrakter, herunder en 
anstændig løn, reguleret arbejdstid, betalt orlov, sundhed og sikkerhed under arbejdet, 
pension, barselsorlov/forældreorlov og sygeorlov, erstatning i tilfælde af invaliditet, 
regler for afskedigelse eller kontraktudløb, klageadgang i tilfælde af misbrug og adgang 
til uddannelse; der henviser til, at det kun vil være muligt at professionalisere 
hushjælps- og plejesektoren ved en kombination af offentlig (skattebegunstigelser), 
social (familietilskud, tilskud til virksomheder, gensidige selskaber og 
sundhedsforsikringer, samarbejdsudvalg osv.) og privat (enkeltpersoners betaling for 
ydelserne) finansiering”.122 

Legalisering: I forbindelse med (illegal) migration, er ”legalisering” defineret af Den 
Europæiske Union (EU) ”som en statsprocedure, der tildeler retlig status til 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold”; på engelsk anvendes udtrykket 
”regularisation” i EU, mens synonymet ”legalisation” (AE: ”legalization”) anvendes mest 
i USA, men ikke så ofte i EU.123  

 
119 Europa-Parlamentet (2008). 
120 Eurostat (2018). 
121 Den Europæiske Kommission (2018b). 
122 Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd (2016: 6). 
123 Den Europæiske Kommission (2009). 
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Lovreguleret erhverv: I forbindelse med arbejde og erhverv, definerer EU et ”erhverv” som 
værende ”lovreguleret (...), hvis [man skal] have en bestemt uddannelse, bestå 
bestemte eksamener som f.eks. statslige eksamener og/eller registreres hos en faglig 
organisation, inden [man] kan udøve det”.124 

Sort arbejde: I EU står udtrykket ”sort arbejde” for ”enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er 
lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig 
hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem.” Medlemsstaterne har 
vedtaget en række forskellige definitioner med fokus på manglende overholdelse enten 
af arbejds-, skatte- og/eller socialsikringslovgivning eller forordninger: Hvis der findes 
andre former for manglende overholdelse, betragtes det ikke som sort arbejde. Hvis de 
leverede varer og tjenester er ulovlige (for eksempel produktion/handel med narkotika, 
skydevåben og personer eller hvidvaskning af penge), er det en del af den bredere 
kriminelle økonomi, såsom "skyggeøkonomi” (hvis definition ofte omfatter både den 
sorte økonomi og den kriminelle økonomi), og hvis der ikke er nogen monetær betaling, 
er det en del af den ubetalte sektor.125 

Udokumenteret eller illegal migrant: EU definerer en ”udokumenteret” eller ”illegal 
migrant” som ”en tredjelandsstatsborger, der befinder sig inden for området af et 
Schengen-land, som ikke opfylder, eller ikke længere opfylder, indrejsebetingelserne i 
forordningen (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeks) eller andre indrejsebetingelser, 
ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat.”126 

Den ubetalte sektor: Udtrykket ”den ubetalte sektor” henviser til aktiviteter, som i sig selv 
er lovlige, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder og uden 
pengebetaling.127 

 
124 EU (2019). 
125 Den Europæiske Kommission (2018a). 
126 Den Europæiske Kommission (2018b). 
127 Den Europæiske Kommission (2018a). 
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