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Introduktion 

Omkring 6,3 millioner personer arbejder i øjeblikket i personlige tjenesteydelser i hjemmet (PHS) i hele 

Europa og udgør ca. 3,4 % af EU's samlede beskæftigelse (9,5 millioner, hvis vi medtager ikke-anmeldte 

PHS-arbejdstagere).1 Tjenesteydelser i hjemmet henviser til betalte ikke-pleje- og plejeaktiviteter i private 

hjem, samt overlappet mellem de to. 

Som et beskæftigelsesområde har tjenesteydelser i hjemmet potentialet til at vokse markant. Det vil være 

nødvendigt at øge antallet af regelmæssige arbejdstagere i denne sektor for at imødekomme de voksende 

krav, hvoraf mange stammer fra de demografiske ændringer, der finder sted i Europa. En voksende 

befolkning af ældre vil kræve mere støtte for at kunne blive i deres eget hjem, mens den faldende 

befolkning i den erhvervsaktive alder vil kræve initiativer, der hjælper med at aktivere og genaktivere så 

mange personer i den erhvervsaktive alder som muligt, for eksempel med en bedre balance mellem 

arbejde og privatliv, som giver flere muligheder for kvinder i beskæftigelse. Forventninger under udvikling, 

inspireret af international menneskerettighedslovgivning såsom FN-konventionen om rettigheder for 

personer med handicap, fører også til en stigning i efterspørgslen efter tjenesteydelser i hjemmet. 

Fra et kønsperspektiv er enhver form for offentlig støtte til sektoren gavnlig, da kvinder repræsenterer 

det store flertal af udbydere, både som arbejdstagere i den erklærede og ikke-erklærede økonomi og som 

familiemedlemmer, der udfører husholdnings- og plejeopgaver i den ubetalte sfære. 2  Kvinder 

repræsenterer også en stor del af brugere af tjenesteydelser i hjemmet, da de udgør størstedelen af den 

ældre befolkning.3 Kvinder involveret i den ubetalte sfære ville drage dobbelt fordel af tilgængeligheden 

af formaliserede tjenesteydelser i hjemmet, både som en mulighed for pusterum og for at få adgang til 

arbejdsmarkedet. Derudover ville overgangen af tjenesteydelser i hjemmet til den formelle økonomi 

styrke den betydeligt, da sektoren i øjeblikket oplever en høj andel af sort arbejde og uformelle 

arbejdsordninger. En regulariseret sektor vil tilbyde adskillige muligheder for at ansætte arbejdstagere 

med forskellige kvalifikationsniveauer og kvalifikationer, såsom kvinder, der har tilegnet sig husholdnings- 

og plejefærdigheder i den ubetalte sfære, og arbejdstagere, der har svært ved at (gen-)etablere sig på det 

formelle arbejdsmarked. Som et resultat repræsenterer politikker, der sigter mod at styrke sektoren, 

fremragende sociale investeringspolitikker med betydelige sociale og økonomiske afkast. For at sikre, at 

disse politikker er effektive, bør der rettes mere finansiering, i det mindste på forhånd, til de sektorer, der 

er tilknyttet denne sektor. 

Ad-PHS-projektet sigter mod at skabe en fælles diskursiv ramme omkring tjenesteydelser i hjemmet 

blandt forskellige interessenter i forskellige medlemsstater. I denne kontekst vil oprettelse af en diskursiv 

ramme indebære en bevidsthed om de forskellige definitioner af sektoren i forskellige medlemsstater og 

en fælles kommunikationsindsats for at finde en definition, der er mulig for alle implicerede aktører, en 

delt klassificering af de forskellige tilgange, som anvendes til fremme af dette felt, og en delt forståelse af 

retningslinjerne for handling, der understøtter sektorens videre udvikling. Derfor er målet med det 

 
1 Lebrun (2020). Før Storbritannien forlod EU, erklærede Decker/Lebrun (2018: 9), at 8 millioner mennesker formelt arbejdede i 
denne sektor (f.eks. omfatter tallet ikke-anmeldte arbejdstagere). 
2 Til sammenligning støtter statslig støtte til bilindustrien i Tyskland hovedsageligt mænd, der udgør omkring firs procent af 
medarbejderne i sektoren og også repræsenterer de fleste brugere af biler (Ohrem / Meier-Gräwe 2012). 
3 Den Europæiske Kommission (2020a). 
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nuværende projekt at forstå, hvordan tjenesteydelser i hjemmet i øjeblikket fungerer i forskellige 

sammenhænge, og at bruge disse oplysninger til at udvikle rammer, som understøtter alle EU-

medlemsstater til at udvikle deres politikker inden for denne sektor. 

At lette fremkomsten af en fælles diskurs omkring sektoren for tjenesteydelser i hjemmet på både EU- og 

medlemsstatsniveau bidrager til det økonomiske og sociale velbefindende i EU. Først og fremmest skal 

nuværende og fremtidige arbejdstagere have beskæftigelsesrettigheder (herunder rimelige lønninger) og 

social beskyttelse forbundet med formel4 og reguleret5 beskæftigelse i hvert land. Derudover har brugere 

af tjenesteydelser i hjemmet, især sårbare grupper såsom ældre, kronisk syge og handicappede, der ofte 

er afhængige af tjenesteydelser i hjemmet på daglig basis, brug for overkommelige og pålidelige tjenester. 

At imødekomme arbejdstagernes og brugernes behov og bekymringer såvel som arbejdsgivernes, hvad 

enten de er brugere eller tjenesteudbydere, kan hjælpe med at udvikle tilgange til professionalisering og 

regulering af de tilknyttede sektorer. Under de givne uformelle arbejdsordninger er faglige og 

kvalitetsstandarder vanskelige at gennemføre. Manglende tilstrækkelig arbejdskvalifikation har en 

negativ indvirkning både på arbejdstageren, som nægtes adgang til opadgående mobilitet, og brugeren, 

der ikke har nogen garanti for de leverede tjenesters kvalitet. Inden for denne sammenhæng spiller de 

tilknyttede arbejdsmarkedsparter også en vigtig rolle, hvad angår forhandling af kollektive aftaler og 

indflydelse på de relevante lovgivningsmæssige rammer. 

En fælles diskurs kan også hjælpe med at identificere fælles karakteristika og udfordringer inden for 

sektoren i alle medlemsstater. Dette gør det lettere for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis, 

arbejde hen imod formalisering og professionalisering af sektoren og udvikle nødvendige regler og tilsyn. 

På nuværende tidspunkt har medlemsstaterne forskellige niveauer af professionalisering og formalisering 

med hensyn til tjenesteydelser i hjemmet. Den store afhængighed af migrationskæder,6 både mellem 

medlemsstater og med tredjelande, og den deraf følgende betydning af finansielle overførsler for visse 

medlemsstater øger vigtigheden af at skabe en fælles europæisk ramme for håndtering af tjenesteydelser 

i hjemmet. En sådan ramme bør være en del af kommende EU-initiativer, såsom den planlagte 

Handlingsplan på den Europæisk søjle for sociale rettigheder og ethvert initiativ, som er knyttet til 

plejetjenester (langtidspleje, børnegaranti og europæisk handicapstrategi).  

Politikere kan bedst støtte udviklingen af tjenesteydelser i hjemmet i deres lande, hvis de klart forstår de 

specifikke udfordringer, som disse sektorer står over for, samt de vigtigste direkte og indirekte 

optjeningseffekter knyttet til tjenesteydelser i hjemmet og de tilgange, som er blevet fremsat af andre 

lande under lignende omstændigheder. Derfor er det meget vigtigt at forstå, hvordan politikker har haft 

indflydelse i lande med avancerede instrumenter vedrørende tjenesteydelser i hjemmet. 

Når man overvejer politikker, der former formelle aktiviteter i sektoren, skelner denne artikel mellem 

politiske instrumenter og politiske mekanismer: 

- Politiske instrumenter er de håndgribelige indgreb, som er designet af specifikke 

regeringsorganer til at understøtte bestemte politiske mål. I tilfælde af tjenesteydelser i hjemmet 

omfatter nogle almindelige instrumenter mini-job, kuponer og kontante overførsler (fx 

 
4 Se Ordliste. 
5 Se Ordliste. 
6 Se Ordliste. 
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skattereduktioner og plejetillæg). Disse almindelige instrumenters egenskaber er forskellige i 

forskellige nationale sammenhænge og kan justeres eller ændres over tid.  

- Politiske instrumenters fungerende mekanismer er egenskaber ved disse almindelige 

instrumenter, der adskiller sig i henhold til nationale sammenhænge og kan justeres eller ændres 

over tid for at tackle specifikke udfordringer forbundet med formalisering og regulering af 

aktiviteter inden for sektoren.  

 

Forståelse af de forskellige typer politiske instrumenter og de mekanismer, der anvendes til at tackle 

sektorens udfordringer i et bestemt land, understøtter politikere i design af instrumenter, som bedst 

opfylder specifikke lokale behov, og som vil være mest succesrige på lang sigt. 

Her har vi identificeret fire typer udfordringer, som medlemsstaterne kan tage til overvejelse, når de 

designer instrumenter til støtte for sektorens aktiviteter: gennemsigtighed, tilgængelighed, funktionalitet 

og bæredygtighed. Instrumenter kan tackle disse udfordringer ved at implementere mekanismer, som 

tilbyder løsninger gennem finansiering samt process- og kvalitetsstyring. Medlemsstater, hvor denne 

sektor er fremtrædende på den politiske dagsorden, har udviklet flere instrumenter, der hver især 

fokuserer på forskellige målgrupper. Et instrument kan omfatte flere mekanismer, så forskellige 

udfordringer kan løses effektivt. Et bredt tilbud hjælper et lands systemer inden for sektoren for 

tjenesteydelser i hjemmet med at imødekomme arbejdstageres og brugeres forskellige behov.  

Dette indlæg søger, som en del af Ad-PHS-projektet, at overveje sektorens tilstand i 21 EU-medlemsstater: 

Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, 

Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Det 

understreger vigtigheden af tjenesteydelser i hjemmet for Den Europæiske Union og foreslår 

fremgangsmåder til analyse af tjenesteydelser i hjemmet på nationalt plan. For at udvikle en ramme for 

forståelse af, hvordan tjenesteydelser i hjemmet fungerer i forskellige sammenhænge, bygger rapporten 

på eksempler på politikker og instrumenter, som i øjeblikket er i brug i forskellige medlemsstater. En fælles 

europæisk ramme for sektoren vil støtte lande, der er interesseret i løbende udvikling af sektorens 

instrumenter og politikker for at fremme EU's og deres egen nationale udvikling på dette nøgleområde 

med en stor indvirkning på livskvaliteten for millioner af europæere.  

Faktorer, der understøtter væksten af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet 

Faktorer for vækst i sektoren kan fokusere på den eksisterende og voksende efterspørgsel efter 

tjenesteydelser i hjemmet blandt brugerne samt på mulighederne for at øge udbuddet af arbejdstagere.  
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Efterspørgslen efter tjenesteydelser i hjemmet er primært vokset i EU på grund af den ændrede 

demografi, bedre social integration af personer med handicap,7 herunder mange ældre, der udvikler 

handicapsamt en stigende integration på arbejdsmarkedet for personer med plejeansvar, især kvinder.  

Procentdelen af personer i alderen 65 år og derover øges i alle medlemsstater. Derudover forventes 

befolkningen over 80 år, der kræver mest pleje, at blive mere end fordoblet mellem 2017 og 2060.8 EU 

har også forpligtet sig til at skifte fra institutionel til samfundsbaseret pleje som en del af 

handicapstrategien for 2010-2020 og forventes at fortsætte med denne politik i opfølgningsstrategien og 

i tråd med EPSR. På denne baggrund vil bedre regulerede og udvidede sektorer gøre det lettere for denne 

voksende gruppe, samt andre sårbare befolkninger såsom personer med handicap og mennesker, der er 

kronisk syge, at stole på, at de tjenester, de har brug for, er tilgængelige og overkommelige, når og hvor 

de har brug for dem. Derudover er en øgning af procentdelen af kvinder i arbejdsstyrken også en vigtig 

del af EU-målene. EU's ligestillingsstrategi fokuserer på at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, 

reducere kønsbestemte løn- og pensionsforskelle og lukke kløften mellem den tid, kønnene bruger på 

ulønnet husarbejde og børnepasning.9 Selvom kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse er steget, ligger den 

stadig bag mænds deltagelsesrate. Den største forskel i beskæftigelsen findes for mødre og kvinder med 

omsorgsansvar, idet over 22 procent af ikke-beskæftigede kvinder oplyser, at de forlod arbejdsstyrken på 

grund af et familiært plejeansvar.10 En af måderne at tackle denne situation på er "direktivet om balance 

mellem arbejde og privatliv", som fremmer lige fordeling af plejeansvar blandt forældre. At finde en 

balance mellem arbejde og privatliv er imidlertid særligt udfordrende for enlige forældre, hvoraf de fleste 

er kvinder.11 Kvinder udfører også den største andel af ulønnet arbejde, og derfor er det ikke kun en lige 

deling af ansvar derhjemme, der er afgørende, men også tilgængeligheden af børnepasning, social pleje 

og husholdningstjenester, især for enlige forældre. Derudover skyldes underrepræsentation af nogle 

kvinder på arbejdsmarkedet ofte en krydsforstærkning af køn med yderligere betingelser for sårbarhed 

eller marginalisering, såsom at tilhøre et etnisk eller religiøst mindretal12 eller have indvandrerbaggrund. 

Fremme af udvikling af sektoren vil derfor ikke kun adressere problemer med beskæftigelse og 

kønsrelaterede løn-, pensions- og plejemæssige kløfter for brugerne, men skaber på samme tid 

beskæftigelsesmuligheder i sektorerne for børnepasning, social pleje og husholdning og er således 

dobbelt fordelagtigt ved at modvirke løn- og pensionskløfter for kvinder, som sandsynligvis ville fortsætte 

i uformelle arbejdsordninger. 

Antallet af arbejdstagere kan vokse ved at udnytte den eksisterende ikke-erklærede arbejdsstyrke og 

overføre dem til den formelle økonomi 13  såvel som ved at adressere de strukturelle grunde, der 

understøtter det arbejde, der udføres sort. Reduktion af sort arbejde på tværs af alle sektorer er allerede 

 
7 FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (UN CRPD) er også en medvirkende faktor til behovet for sektorens 
vækst, da den understøtter rettighederne for personer med handicap til at leve uafhængigt og blive integreret i deres samfund 
(artikel 19). FN’s CRPD er underskrevet af alle EU-lande og blev ratificeret af EU i december 2010. EU har forpligtet sig til at skifte 
fra institutionel til samfundsbaseret pleje som en del af handicapstrategien for 2010-2020 (Open Society Foundations (2012): Den 
Europæiske Union og retten til at leve i fællesskabet.) 
8 FN (2019). 
9 Den Europæiske Kommission (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, baseret på Eurostat-data).  
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
13 Den Europæiske Kommission (2017a). 
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en prioritet for Den Europæiske Union, da det “[skader] Unionens økonomi, [fører] til illoyal konkurrence, 

[truer] den økonomiske bæredygtighed i Unionens sociale modeller og [resulterer] i en stigende mangel 

på social og beskæftigelsesbeskyttelse for arbejdstagere.” 14  I 2016 svarede alt sort arbejde og 

underrapporteret arbejde til 17,9 procent af BNP i EU-28 eller 2,36 billioner euro15 og repræsenterer 

derved et betydeligt tab i potentielle skatteindtægter og socialsikringsbidrag. Faktisk er PHS det tredje 

mest almindeligt identificerede beskæftigelsesområde for sort arbejde.16 Lebrun (2020) anslår antallet af 

sorte ph.d.-arbejdstagere til 3,1 mio. (forsigtigt skøn) svarende til en ud af tre arbejdstagere i sektoren i 

hele Europa. I lande uden udviklede PHS-aktiviteter tyder statistikker endda på, at 70 procent17 af PHS-

medarbejdere arbejder i den sorte økonomi. Udvikling af politiske foranstaltninger og lovgivningsmæssige 

rammer, der understøtter alternativer til sort arbejde i sektoren, bør være en EU-prioritet for at fremme 

kampen mod sort arbejde.  

Den faldende befolkning i den arbejdsdygtige alder vil medføre flaskehalse på tværs af sektorer, hvor 

arbejdsgivere kæmper for at fylde stillinger, der bliver ledige, når arbejdsstyrken går på pension. At styrke 

arbejdsmarkedet kræver aktivering af flere personer. Udvikling af et robust og reguleret marked til 

sektoren kunne gøre det muligt for personer, der i øjeblikket udfører plejeopgaver og administrerer 

husholdningsansvar i den ubetalte sfære, at vende tilbage til eller øge deres lønnede arbejde. Endnu en 

gang udgør kvinder størstedelen af denne målgruppe på grund af deres overrepræsentation i den ubetalte 

sfære. I betragtning af den voksende betydning af hjemmepleje sammenlignet med institutionel pleje, bør 

personer, som er uddannet til institutionelt plejearbejde, også overføres til arbejde inden for 

tjenesteydelser i hjemmet, især for hjemmepleje, for eksempel ved brug af det europæiske plejecertifikat. 

Således vil udviklingen af sektoren også tjene til at imødegå både udskiftningsbehov og kønsbestemte 

lønforskelle på tværs af det bredere europæiske arbejdsmarked.  

Undersøgelser estimerer, at sektorer involveret i tjenesteydelser i hjemmet har potentialet til at skabe 5 

millioner nye job gennem øget udvikling. 18  Tjenesteydelser i hjemmet kan skabe professionelle 

muligheder, hvor millioner af mennesker kan yde meningsfulde bidrag til andres liv i Europa, både i pleje- 

og ikke-plejeprofessioner.19 Det er lige så vigtigt, at sektoren kan tilbyde sådanne muligheder for en bred 

vifte af arbejdstagere grundet den lave adgangsbarriere, fleksible arbejdstimer og minimale krav til 

uddannelse og erfaring, især - men ikke kun - inden for plejeområdet. Selvom det ikke er målet, kan denne 

sektor derfor også bidrage til jobskabelse for mennesker, der står over for hindringer for at finde og 

beholde job, såsom mennesker med forældede kvalifikationer og personer, som mangler kvalifikationer 

og formelt anerkendte færdigheder. Nogle af disse personer er blandt de 20 procent af europæerne i 

alderen 25 til 54 år, der ikke har gennemført 7. - 10. klasse20 og kan derfor have svært ved at kvalificere 

sig til bestemte typer arbejde. Andre kan være i fare for jobtab på grund af automatisering. Udvikling af 

regelmæssige job i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet kan også hjælpe med at integrere 

 
14 Europa-Parlamentet og Rådet (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Denne statistik henviser sandsynligvis til ansatte, der arbejder inden for andre tjenester end pleje og omsorg. 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 



Dette projekt er finansieret 

af Den Europæiske Union 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

 

7 

 

langtidsledige i arbejdsstyrken, en gruppe, der udgør ca. halvdelen af alle ledige i EU-28.21 Derudover 

kræver nogle job inden for ikke-pleje-området begrænsede sprogkundskaber, hvilket åbner muligheder 

for indvandrer fra andre medlemsstater og tredjelande. Kvinder, der historisk set er mere påvirket af 

arbejdsløshedstendenser, og som har tendens til at have højere ledighed i EU-28 end deres mandlige 

modstykker,22 udgør allerede omkring 90 procent af arbejdstagere i sektoren.23 Der bør gøres en betydelig 

indsats for at øge arbejdsstyrkens mangfoldighed, herunder rekruttering af flere mænd og bekæmpelse 

af kønsstereotyper. Derudover bør der oprettes veje til faglig udvikling og muligheder for 

karrierefremskridt, samtidig med at der sikres lige adgang til disse for alle arbejdstagere.24 Det er dog 

vigtigt at bemærke, at kvalifikationer er nøglen til at styrke og udvikle sektoren for tjenesteydelser i 

hjemmet, især på områder inden for sektoren, der er professionelt reguleret. Sektorens fokus bør derfor 

ligge på at skabe attraktive job for alle, snarere end at se det som en sektor, der kun er attraktiv for 

arbejdstagere, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet.25 For alt arbejde i denne sektor er det 

fortsat vigtigt, at vækst ikke distraherer fra behovet for at tiltrække personer, der er interesserede og 

velegnede til arbejdsområder, som kræver et højt niveau af gensidig tillid mellem bruger og arbejder samt 

interesse for den type aktiviteter og færdigheder, der kræves af forskellige aspekter af sektoren.  

Mens sektoren for tjenesteydelser i hjemmet tilbyder muligheder for jobskabelse uden sidestykke, vil 

dette ikke ske uden at sikre, at disse erhverv er attraktive for arbejdstagere, især sammenlignet med andre 

arbejdsområder, som kræver lignende kvalifikationsniveauer. Der er allerede betydelig personalemangel 

i sektoren i Europa, primært grundet mangel på attraktive job forårsaget af 

nedskæringsforanstaltninger.26 En passende finansiering af de relevante sektorer er derfor afgørende, 

især hvad angår supplering af effektive sektorpolitikker. Sikring af, at finansieringen af sektoren retter sig 

mod de specifikke behov, der kræves til at udvikle arbejdsstyrken,27 vil være afgørende for bæredygtigt at 

nå sektorens fulde jobskabelsespotentiale.  

Det er fundamentalt at udvide udbuddet af arbejdstagere og yderligere formaliseret beskæftigelse, hvilket 

udvikler og udvider optagelses- og regulariseringsordninger. I mange medlemsstater repræsenterer 

uformelle arbejdsordninger med indvandrerkvinder en af de vigtigste former for levering af 

tjenesteydelser i hjemmet. Dette vil gøre det lettere for tredjelandsstatsborgere at få arbejdstilladelse til 

beskæftigelse inden for sektoren. Dette vil gøre det muligt for nuværende udokumenterede bosiddende 

og eksisterende ikke-erklærede arbejdstagere at arbejde regelmæssigt og skabe en kanal for yderligere 

arbejdstagere til at migrere til EU-lande for at imødekomme den voksende efterspørgsel. 

I 2017  immigrerede i alt 4,4 millioner mennesker til en af EU-28 medlemslandene. Blandt disse 4,4 

millioner indvandrere var der anslået 2,0 millioner borgere fra ikke-EU-lande, 1,3 millioner med 

statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat end den, de immigrerede til, omkring 1,0 million, der 

 
21 Den Europæiske Kommission (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Sammenslutningen af europæiske sociale arbejdsgivere (2019). 
25 Professionel regulering varierer efter land og undertiden også efter region. Selv om det er almindeligt, at plejetjenester 
reguleres i mange lande, kan ikke-plejearbejde også reguleres, så der kræves specifikke kvalifikationer til ansættelse. 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements


Dette projekt er finansieret 

af Den Europæiske Union 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

 

8 

 

migrerede til en EU-medlemsstat, hvor de havde statsborgerskab (for eksempel hjemvendte statsborgere 

eller statsborgere født i udlandet) og omkring 11 tusind statsløse personer.  

Tyskland rapporterede det største samlede antal indvandrere (917,1 tusind) efterfulgt af Spanien, Frankrig 

og Italien. Tyskland rapporterede også det højeste antal emigranter (560,7 tusind) efterfulgt af Spanien, 

Frankrig, Rumænien og Polen. I alt 22 af EU-medlemsstaterne rapporterede mere indvandring end 

udvandring i 2017, men i Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Polen og Rumænien var antallet af 

udvandrere større end antallet af indvandrere.28 Disse data antyder cirkulære migrationsmønstre, der 

forbinder Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien med Polen, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Letland og 

Litauen, hvor borgere fra sidstnævnte gruppe også tager ophold i den førstnævnte. Udover sæsonbestemt 

landbrugsarbejde kan disse migrationsmønstre også gælde for langtidspleje, idet langtidspleje i Tyskland, 

Spanien og Italien ofte leveres af cirkulært skiftende migrerende hjemmearbejdere, der bor, hvor de 

arbejder. Derudover kunne en betydelig del af kvinderne, der kommer fra lande uden for EU som fx 

Ukraine, Bosnien, Serbien eller Moldova, også forventes at tage beskæftigelse i de sektorer, der er 

forbundet med tjenesteydelser i hjemmet. 

Afhængigt af det nationale migrationsregime kan de indvandrerkvinder, der udfører husligt arbejde i EU, 

have eller ikke have en regelmæssig opholdsstatus. Hvor der i nogle medlemsstater, såsom Spanien eller 

Polen 29 , er fastlagte mekanismer, der tillader regulering 30  af irregulære migranter under visse 

omstændigheder, herunder ved præsentation af en regelmæssig arbejdskontrakt, er det i andre 

medlemsstater, såsom Tyskland, umuligt efterfølgende at regulere irregulær migration. Imidlertid ville 

veludviklede sektorer inden for tjenesteydelser i hjemmet gøre det muligt at ansøge om en regelmæssig 

opholdstilladelse baseret på en arbejdskontrakt inden indrejse i landet.  

Inden for denne sammenhæng kunne de central- og østeuropæiske medlemsstater, som er blevet både 

afsendende og modtagende lande for husarbejdere, også spille rollen som en slags transmissionsområde 

for fælles europæiske uddannelses- og kvalifikationsstandarder til tredjelande. Det europæiske 

plejecertifikat (ECC)31 er allerede populært i regionen, hvor det bruges både som et instrument til træning 

og fremme af færdigheder. Hvad angår kvalifikationscirkulation antyder forskning, som gennemføres 

inden for rammerne af dette projekt, to komplementære former for mobilitet: Hvor yngre husarbejdere 

har en tendens til at migrere fra den central- og østeuropæiske medlemsstat mod de vestlige og 

sydeuropæiske medlemsstater, ønsker midaldrende husarbejdere ofte at rejse tilbage til deres 

oprindelseslande. Nogle lande, såsom Slovakiet, har startet initiativer for at skabe instrumenter til støtte 

for sidstnævnte dynamik, der vil bidrage til en mere jævn fordeling af tjenesteydelser i hjemmet i EU. 

For at sikre at sektoren kan imødekomme behovene hos forskellige bruger- og arbejdstagergrupper, er 

det vigtigt, at beslutningstagere fokuserer på at regulere markedet for tjenesteydelser i hjemmet og 

 
28 Eurostat (2019b). 
29 Mellem 2003 og 2012 er der indført tre reguleringsprogrammer i Polen. De to første (2003 og 2007) blev tilbudt til langvarige 
irregulære udenlandske beboere. Indvandrer-husarbejdere, der var ansat i Polen, kunne realistisk set ikke ansøge om 
opholdstilladelse i henhold til denne ordning på grund af kortere ophold i Polen end krævet af programmet. Ukrainske 
indvandrere har dog haft gavn af det tredje reguleringsprogram, da de har været i stand til at opfylde de meget liberale krav 
(bevis for at bo i Polen i mindst fem år uden at have tilladelse til at blive i Polen på det tidspunkt, hvor loven blev indført, nemlig 
1. januar 2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Se Ordliste. 
31 ECC (2015). 
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professionalisere jobbene inden for sektoren. Oprettelse af en lovgivningsmæssig ramme for anstændige 

job for alle arbejdstagere med rimelig arbejdstid, rimelig løn og social beskyttelse, vil på den ene side 

motivere nuværende ikke-erklærede arbejdere til at finde erklæret arbejde. Det vil også præsentere 

sektoren som en realistisk og respektabel arbejdslinje for personer, der overvejer beskæftigelse inden for 

tjenesteydelser i hjemmet. Derudover vil brugerne drage fordel af udviklingen af de sektorer, der er 

involveret i tjenesteydelser i hjemmet, da regulering forbedrer gennemsigtighed og tillid. Selvom en 

lovgivningsmæssig ramme kan tilskynde brugere af sort arbejde til også at vælge formelle 

arbejdsordninger, er der også behov for offentlige investeringer på dette område for at gøre tjenesterne 

overkommelige for brugerne. Derudover hjælper udviklingen af sektordækkende standarder og 

kvalitetssikring med at sikre, at tjenesteydelser i hjemmet er sikre, pålidelige, tilgængelige og 

overkommelige for alle personer, der har behov for disse tjenester. 

På trods af de mange faktorer, der understøtter udvidelsen og reguleringen af sektorens politikker, har 

den også kritikere. En del kritik vedrører brugen af offentlige midler til at subsidiere tjenesterne for ikke-

sårbare befolkninger. 32  Tilhængere af udvikling af sektoren peger på lande som Sverige, Belgien og 

Frankrig, 33  hvor tilbagebetalingseffekten fra sektorens eksisterende instrumenter gennem skatter og 

sociale bidrag for ellers ikke-erklærede eller ledige arbejdstagere samt øgede skatter og bidrag fra 

genaktiverede eller mere aktive brugere retfærdiggør de offentlige udgifter.34 Derudover observeres der 

også indirekte tilbagebetalingseffekter baseret på positive eksternaliteter, såsom dem der er knyttet til 

en bedre balance mellem arbejde og privatliv.35 

Andre kritiske bemærkninger inkluderer, at den nuværende diskurs om sektoren ikke i tilstrækkelig grad 

imødekommer den personlige pleje og husholdningernes behov hos arbejdstagerne, 36  især for 

indvandrere, hvis familier ikke er i stand til at følge dem. Tilhængere af at udvide sektoren bemærker, at 

professionalisering af dette arbejde gør det muligt for arbejdstagere at bidrage til og drage fordel af 

sociale sikkerhedsnet såsom pensioner, ulykkesforsikring og sygefravær og til at kræve rimelige kontrakter 

og derved sætte dem og deres familier i en mere stabil position end de alternative uformelle ordninger.37 

At sikre ligebehandling af indvandrer-arbejdstagere og give dem mulighed for at bo sammen med deres 

familier samt foranstaltninger til støtte for et tværnationalt færdighedskredsløb, er også vigtigt i denne 

sammenhæng.  

Der er også en social kritik, som ser på kønsrelaterede og klasseforhold inden for sektoren, da de fleste 

arbejdstagere er kvinder, og de fleste brugere af tjenesteydelser i hjemmet også er kvinder.38 På trods af 

stigninger i kvinders lønnede arbejde i de seneste årtier udfører kvinder i EU stadig i gennemsnit 3,5 timer 

ubetalt husarbejde om dagen sammenlignet med 1,5 timer udført af mænd. 39  Kritikere hævder, at 

udvikling af et marked inden for tjenesteydelser i hjemmet bare gør et ligestillingsspørgsmål til et 

 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Det franske økonomi- og finansministerium (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 Se de teoretiske elementer i de "Pigouvianske subsidier": Subsidier til PHS-sektoren bruges til at fremme en adfærd (flere 
husstande gør således brug af lovlig beskæftigelse), som har en positiv effekt andre steder (f.eks. bedre balance mellem arbejdsliv 
og privatliv) eller for samfundet. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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klassespørgsmål ved at tilskynde og gøre det muligt for kvalificerede kvinder i mellem- og overklassen at 

udlicitere deres ulønnede husholdnings- og plejearbejde til kvinder med lavere kvalifikationer og 

indkomst.40 Det, at en betydelig andel af kvindelige arbejdstagere i sektoren også er kvinder med en anden 

hudfarve end hvid, tilføjer dimensionen af forankret race- og etnisk forskelsbehandling og ulighed. 

Tilhængere af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet erkender imidlertid, at udvikling af sektoren 

understøtter højere deltagelse af kvinder i arbejdsstyrken, både som arbejdstagere i denne og andre 

sektorer.41 Især når man står over for langvarig pleje af pårørende, kan tjenesteydelser i hjemmet betyde 

forskellen mellem, om kvinder forbliver i beskæftigelse eller forlader arbejdet midlertidigt eller 

permanent eller arbejder på deltid for at kunne udføre plejeopgaver. Angående pleje er behovet for 

tjenesteydelser i hjemmet lige stort for husstande, uanset deres indtægtsstatus. Mens nogle europæiske 

lande, såsom Belgien, har gjort tjenesteydelser i hjemmet overkommelige,42 også for husstande med 

lavere indkomst, er det ofte husstande med højere indkomst, der nyder godt af offentlig støtte rettet mod 

sektoren i andre europæiske lande, såsom Tyskland. Dette understreger også, hvordan formalisering skal 

afhænge af at give anstændige job med rimelige lønninger og arbejdsvilkår, social beskyttelse, uddannelse 

og muligheder for professionel vækst samt offentlige kampagner for at forbedre samfundets syn på 

arbejde inden for tjenesteydelser i hjemmet. Med hensyn til sidstnævnte bør religiøs, etnisk, 

kønsrelateret, racemæssig og social diskrimination og deres intersektionalitet også adresseres. 

Uden at afvise nogle kritikkers gyldighed er det vigtigt at bemærke, at sektoren inden for tjenesteydelser 

i hjemmet eksisterer og vil fortsætte med at vokse. I stedet for at lade bekymringer føre diskursen, er det 

vigtigt at tage denne kritik og udfordringerne i betragtning for at udvikle professionaliserede og 

bæredygtige formelle aktiviteter inden for sektoren i alle interesserede medlemsstater. Dermed vil 

personer, som arbejder i de tilknyttede sektorer, have adgang til optimale forhold, ydelser og løn, og 

personer, der har brug for tjenesteydelser i hjemmet, har adgang til pålidelige og overkommelige tjenester 

af høj kvalitet. 

Definition af tjenesteydelser i hjemmet 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) diskuterer tjenesteydelser i hjemmet ved brug af udtrykket 

"husarbejde", defineret i artikel I i ILO-konvention 189 som "arbejde udført i eller for en husstand eller 

husstande", idet det specificeres, at "en person, der kun udfører husarbejde lejlighedsvis eller sporadisk 

og ikke på erhvervsmæssig basis, ikke er husarbejder.”43 Til dato er Konvention 189 blevet ratificeret af 

syv EU-medlemsstater: Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Portugal og Sverige.44 Denne definition 

fokuserer på arbejdets placering - hjemmet - og på de typer arbejdstagere, der er omfattet af definitionen. 

Den fokuserer med rette på rettighederne for de arbejdstagere, som er ansat i hjemmet. 

 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Den Europæiske Kommission (2018a). 
42 I Belgien er ca. en tredjedel af tjenestekuponbrugerne husstande med lav indkomst, med en månedlig nettoindkomst på mindre 
end 2.500 € pr. måned (EFSI 2018). 
43 ILO (2011). 
44 Konventionen træder i kraft for Sverige den 4. april 2020. 
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Arbejdsdefinitionen for tjenesteydelser i hjemmet anvendt i arbejdsdokumentet fra Kommissionen fra 

2012 "om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet for personlige og husholdningstjenester" definerer 

tjenesteydelser i hjemmet som "[dækkende] en bred vifte af aktiviteter, der bidrager til trivsel hjemme 

hos familier og enkeltpersoner: børnepasning, langtidspleje for ældre og for personer med handicap, 

rengøring, afhjælpende klasser, reparationer i hjemmet, havearbejde, support inden for informations- og 

kommunikationsteknologi osv.”45 Disse forskelle mellem pleje- og ikke-plejearbejde i sektoren diskuteres 

yderligere i det næste afsnit. Ved at tænke på tjenesteydelser i hjemmet i henhold til brugergrupper og 

deres mål samt de specifikke opgaver, der er inkluderet i udtrykket, indrammer EU sektoren som en del 

af det formelle arbejdsmarked svarende til andre aktivitetsområder inden for det formelle arbejdsmarked. 

På medlemsstatsniveau indrammes definitioner af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet ofte gennem 

udvikling af forskellige politikker og instrumenter til fremme af arbejde i sektoren. For eksempel 

definerede Borloo-planen i Frankrig personlige tjenester46 ifølge 25 specifikke aktiviteter identificeret i et 

dekret fra 2005. Til dato inkluderer listen både pleje- og ikke-plejetjenester. Tyskland definerer derimod 

"husholdningsrelateret beskæftigelse"47  baseret på dets positionering i den tyske skattekode. Køb af 

husholdningsrelaterede tjenester, som normalt udføres af husstandens medlemmer, og som udføres 

inden for hjemmet, berettiger husholdningerne til en skatteafskrivning. Denne definition efterlader 

sektoren åben for en bred fortolkning af aktiviteter. Belgien definerer personlige eller såkaldte 

"nærhedstjenester" i henhold til de aktiviteter, som "titres-services” kuponinstrumentet kan bruges til, 

nemlig rengøring af huset, vask, strygning, tilberedning af måltider, indkøb osv. Definitionen udelukker 

traditionelle plejeydelser,48 som er tilgængelige via andre instrumenter, for eksempel i sundheds- og 

socialservicesystemerne. I Sverige repræsenterer to supplerende skatteincitamentsordninger, RUT og 

ROT, som fokuserer på henholdsvis husarbejde og renovering af hjemmet, definitionen af personlige 

tjenester.49 Imidlertid er pleje af ældre og handicappede samt børnepasning af småbørn også berettiget 

til skatterefusion i RUT-systemet.50 Plejeydelser leveres også gennem andre instrumenter. I Rumænien er 

der ingen udpeget definition af sektoren. Personlige plejetjenester er dækket af definitionen af sociale 

tjenester, som repræsenterer aktiviteten eller gruppen af aktiviteter, der udføres for at imødekomme 

særlige behov for enkeltpersoner, familier eller grupper for at overvinde vanskelige situationer, for at 

forhindre og handle mod risikoen for social udstødelse, for at fremme social inklusion og øge 

livskvaliteten 51  Inden for denne ramme definerer regeringsbeslutning 539/2005 personlige 

husholdningstjenester som tjenester, der tilbydes af aktører specialiseret i pleje og assistance i hjemmet. 

Disse omfatter lægebehandling og -assistance, følelsesmæssig støtte og psykologisk rådgivning, palliativ 

pleje, husholdnings- og transporttjenester. I Estland betragtes tjenesteydelser i hjemmet også som en del 

af det sociale servicesystem. Artikel 17 i loven om social velfærd bestemmer, at: ”Ved levering af tjenesten 

i hjemmet ydes der hjælp til en person med aktiviteter, som personen ikke er i stand til at udføre uden 

personlig assistance på grund af sundhed, operationel kapacitet eller fysiske og sociale omgivelser, men 

 
45 Den Europæiske Kommission (2012). 
46 På fransk: “services à la personne.” 
47 På tysk: “haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.” 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Se art. 27, lov 292/2011 i loven om social bistand (rumænsk ministerium for arbejde og social beskyttelse 2011). 
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som er afgørende for at bo hjemme, såsom opvarmning, madlavning, rengøring af huset, tøjvask og indkøb 

af mad og husholdningsartikler og andre ærinder uden for boligen.”52 I Ungarn fastsætter en lov fra 2010, 

Act XC, at husholdningstjenester "kun omfatter aktiviteter relateret til at levere alle de nødvendige 

betingelser i hverdagen for fysiske personer og andre personer, der bor i deres husstande" og indeholder 

en liste med relevante tjenester, herunder både pleje- og ikke-plejeaktiviteter.53 Act XC fra 2010 kræver, 

at brugerne betaler et månedligt registreringsgebyr, der har til formål at øge synligheden af sektoren for 

tjenesteydelser i hjemmet. Hvis brugeren ikke registrerer arbejdstageren, er brugeren derefter ansvarlig 

for at betale skat og sociale bidrag for arbejderen for den måned. Ellers er brugeren og arbejdstageren 

ikke ansvarlige for at deklarere arbejderens indkomst, og brugeren er ikke ansvarlig for sociale bidrag på 

arbejderens vegne.54 Denne foranstaltning repræsenterer den kønsbestemte version af den offentlige 

arbejdsordning, som forpligter modtagere af velfærdsbetalinger til at udføre tredive dages arbejde om 

året.55 I Polen er ”husholdningsarbejdere” f.eks. kategoriseret i forskellige jobs inden for klassifikationen 

af erhverv og specialiseringer (klasyfikacja zawodów i specjalizacji). F.eks. omfattede klassifikationen af 

sociale og husholdningsaktiviteter (klasyfikacja działalności gospodarczej) i 2008 i gruppe 97 kategorien 

”husholdningsarbejdere, der beskæftiger arbejdere”.56 Nogle lande, som f.eks. Slovakiet,57 anerkender 

dog ikke officielt udtrykket "personlige husholdningstjenester" eller "husarbejde". Dette betyder dog ikke, 

at der generelt ikke er blevet og ikke vil blive truffet socialpolitiske foranstaltninger, der har til formål at 

tage sig af plejekrævende personer i private husholdninger (f.eks. den nye lov om sociale tjenesteydelser 

i Bulgarien, der træder i kraft fra 2020), men at disse foranstaltninger skal overvejes i detaljer og 

undersøges for deres betydning for PHS-sektoren. 

Sektoren kan reguleres ud fra typen af ydelse, men også baseret på det ansættelsesforhold, det 

indebærer. De fleste lande tager den holdning, at sektoren for tjenesteydelser i hjemmet som koncept 

består af flere forskellige sektorer eller dele af flere forskellige sektorer, hvis fællesnævner er det sted, 

hvor arbejdet udføres, nemlig hjemmet. I Spanien, for eksempel, gør to helt separate økonomiske 

sektorer, der er reguleret af forskellige love (hjemmebaseret social pleje og hjemmetjenester kontra 

husholdninger som arbejdsgivere for husholdningspersonale), udviklingen af en fælles tilgang til sektoren 

kompliceret.58 For eksempel har professionelle rengøringstjenester i private hjem i lande som Tyskland og 

Belgien den samme NACE-kode som industriel rengøring. Også på EU-niveau kompliceres diskussion om 

sektoren som en samlet sektor yderligere af den nuværende kategorisering, idet aktiviteter inden for 

tjenesteydelser i hjemmet er dækket af mindst to NACE-koder - NACE 88 'socialt arbejde uden 

indkvartering' og NACE 97 'husstande som arbejdsgiver for husholdningspersonale'. 59  Disse koder 

inkluderer også yderligere aktiviteter, der ikke er forbundet med tjenesteydelser i hjemmet, hvilket gør 

det vanskeligt at få nøjagtige statistikker over aktivitetsniveauer for arbejdstagere i sektoren. Selvom 

tjenesteydelser i hjemmet normalt er forbundet med forskellige sektorer, hvilket er resultatet af en 

kompleks historisk udvikling i hvert land og skal ikke i sig selv betragtes som problematisk, repræsenterer 

 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
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den manglende udveksling og hensyntagen til overlapningerne mellem de forskellige sektorer, der er 

involveret i sektoren, en udfordring. 

Dette indlæg vil bruge EU's arbejdsdefinition af tjenesteydelser i hjemmet, fordi det introducerer behovet 

for en diskurs omkring sektoren, der behandler arbejdsmarkedsspørgsmål, som opleves på tværs af 

sektorer, såsom professionalisering,60 træning og kompensation.  

De to vigtigste komponenter i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet: pleje- og 

ikke-plejetjenester 

De to primære kategorier af aktiviteter inden for tjenesteydelser i hjemmet er pleje og ikke-pleje eller 

reproduktivt arbejde. Plejearbejde leveres af en ekstern plejer og centrerer sig om personen. Det 

understøtter individers fysiske velbefindende såvel som deres adgang til menneskerettigheder og 

deltagelse i samfundet.61 I denne sektor finder plejeaktiviteter sted i hjemmet. Ikke-plejeaktiviteter er 

generelt objektorienterede og understøtter vedligeholdelse eller klargøring af et rum eller et objekt (se 

tabel 2). Således kan det at hjælpe en person med at spise eller klæde sig på betragtes som en 

plejetjeneste, mens madlavning eller reparation af en skjorte vil blive betragtet som ikke-plejetjenester. 

De måder, hvorpå pleje og ikke-pleje skelnes fra hinanden, kan påvirke forventningerne til arbejdstagerne, 

brugen af instrumenter og måder, hvorpå tjenesteydelser i hjemmet forstås som et aktivitetsområde. 

Tabel 1: Pleje- og ikke-plejetjenester 

Plejetjenester (personorienteret) Ikke-plejetjenester (objektorienteret) 

Støtte til ældre Rengøring 

Støtte til personer med handicap Madlavning 

Pleje af børn Havearbejde  

 Grundlæggende reparation af hjemmet 

Kilde: Cylus and Rand (2019). 

Ofte antages det, at pleje- og ikke-plejearbejde udføres af forskellige arbejdstagere. Dette skal dog tages 

op igen i lyset af den udviklende diskurs omkring sektoren for tjenesteydelser i hjemmet, da tjenester og 

aktiviteter omfattet af sektoren kan forekomme i forskellige arrangementer og konstellationer og 

overlappe hinanden. Denne overlapning udvisker linjen mellem pleje- og ikke-plejeaktiviteter og mellem 

plejearbejdere og ikke-plejearbejdere. For eksempel består ikke-plejetjenester generelt af aktiviteter, som 

kan udføres af medlemmer af en husstand, skønt dette helt klart ikke er tilfældet for mange brugere, der 

er ældre eller har et handicap. I tilfælde af tjenesteydelser i hjemmet udliciteres disse mod betaling til 

 
60 Se Ordliste. 
61 EASDP (2019a). 
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medlemmer, der ikke er en del af husstanden. Brugere af disse tjenester, der er ældre eller har handicap, 

kan dog være fysisk ude af stand til at udføre ikke-plejeaktiviteter selv, hvilket kræver støtte til 

traditionelle ikke-plejeaktiviteter. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt karakteriseringen af en aktivitet 

som pleje kontra ikke-pleje skal bestemmes af brugerens behov og evner snarere end selve aktivitetens 

natur. Det viser også vigtigheden af at overveje formålet med en aktivitet såvel som dens rammer, 

finansiering og andre aspekter for at hjælpe med at skelne mellem pleje- og ikke-plejetjenester og 

opretholde en sondring mellem de to, når det er nødvendigt. 

Derudover bliver sektorens arbejdstagere i nogle arbejdsordninger bedt om eller det forventes, at de 

udfører aktiviteter uden for deres rolles generelle område. For eksempel kan en plejearbejder hjælpe 

ældre eller handicappede med madlavning eller rengøring. Omvendt kan opgaverne for ikke-

plejearbejdere i husholdninger med ældre, mennesker med handicap eller små børn udvides til at omfatte 

aktiviteter, der generelt er forbundet med pleje. En persons evne til at krydse over fra pleje- til ikke-

plejearbejde eller omvendt er til en vis grad et spørgsmål om personens færdigheder og opsætningen af 

ansættelsesordningen.  

Det er dog også vigtigt at respektere forskellene mellem pleje- og ikke-plejeaktiviteter i betragtning af de 

forskellige ansvarsområder, færdigheder og jobprofiler, disse medfører. At yde daglig støtte til en sårbar 

person er et meget følsomt emne, som kræver tilstrækkelig træning og færdigheder, der også skal 

anerkendes som sådan. Indvirkningen af en fejl, som en hjemmearbejder kan gøre på nogens liv, er - under 

de fleste omstændigheder - langt større end en hjemmearbejder, der udfører ikke-plejearbejde, for 

eksempel rengøring eller havearbejde. Selv om det er vigtigt at diskutere mulige overlapninger, er det lige 

så vigtigt ikke at forenkle de forskellige ansvarsområder, som arbejderne har, bare fordi de begge leveres 

i andres hjem. 

Nogle instrumenter tager højde for overlappende pleje- og ikke-plejebehov ved at lade brugerens 

bestemme ressourceretningen, mens andre tydeligt angiver, hvordan og til hvad et instrument kan 

bruges. Fx er pasningsydelsen i Italien en kontantydelse beregnet til at støtte ældre og handicappede, der 

lever uafhængigt. Det er ikke indtægtsbestemt, og midlerne kan bruges i henhold til modtagerens behov. 

Selvom dette instrument giver mulighed for overlappende pleje- og ikke-plejebehov, prioriterer det ikke 

nødvendigvis erklæret arbejde, og det er heller ikke bredt nok tilgængeligt til at imødekomme 

efterspørgslen.62 I Tjekkiet er månedlige plejetillæg også målrettet mod sårbare befolkningsgrupper, men 

denne behovsbaserede kontante ydelse specificerer, at pengene skal bruges på hjemmehjælp og/eller -

pleje, der leveres med sociale tjenester.63 I Spanien giver et instrument kaldet afhængighedsloven sårbare 

personer behovsbaseret hjælp. Selvom der ydes støtte direkte som in natura-tjenester, kan den i nogle 

tilfælde administreres som en økonomisk ydelse, der kan bruges til pleje- og ikke-plejetjenester. 64 

Interessant nok kan ydelsen også betale uformelle arbejdere, og i nogle tilfælde bruges den til at betale 

familiemedlemmer for at tjene som en plejeperson, snarere end at ansætte eksterne arbejdere.65  

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
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Andre instrumenter fokuserer på bestemte tjenester, men er åbne for alle brugergrupper. Fx kan belgiske 

servicekuponer (titres-services) købes af alle, men de kan udelukkende bruges til ikke-pleje, reproduktivt 

arbejde.66 I Sverige er RUT- og ROT-instrumenterne åbne for alle brugergrupper, men tjenesterne er 

primært fokuseret på ikke-plejeaktiviteter, som ikke kræver nogen specifik træning og finder sted i 

hjemmet.67 

Yderligere udvikling af sektoren kan hjælpe med at identificere, hvilke færdigheder der er behov for til 

hvilke opgaver. Den kan indikere, hvor træning kan være nyttig, eller om certificeringer68 kan hjælpe 

arbejdstagere med at forbedre deres færdigheder og skabe større gennemsigtighed for brugerne om de 

tjenester, arbejdere og virksomheder kan levere. Bedre uddannelsesmuligheder og gennemsigtighed i 

færdigheder kan hjælpe med at sikre, at de brede forventninger fra brugere af tjenesteydelser i hjemmet 

bedre tilpasser sig begrænsningerne i politiske instrumenter, og at arbejdere er kvalificerede og har de 

nødvendige færdigheder til at drage fordel af mere snævert definerede instrumenter. 

Det er vigtigt at forbinde anerkendelse af færdigheder med ændringer i løn, arbejdsvilkår og 

karrieremuligheder. At anerkende potentielle overlapninger i færdigheder mellem forskellige elementer 

inden for sektoren bør ikke føre til at underminere værdien af sådanne færdigheder, herunder de 

førnævnte ændringer.  

Sondringen mellem pleje og ikke-pleje har også konsekvenser for, hvordan tjenesteydelser i hjemmet 

forstås inden for de sektorer, som de er forbundet med, og dette kan have en indflydelse på organisering. 

For eksempel er ikke-plejearbejdere i Finland organiseret af en særskilt fagforening, PAM (Palvelualojen 

Ammattilitto), fordi de betragtes som private arbejdstagere, som normalt ansættes direkte af 

husholdningerne. Derimod er mange plejearbejdere i Finland offentlige ansatte og er således organiseret 

af fagforeninger i den offentlige sektor. På samme måde anerkender arbejdsgiverorganisationerne i 

Finland også denne offentlige / private forskel. 69  I andre lande er der forskellige 

arbejdsgiverorganisationer, som repræsenterer forskellige aspekter af tjenesteydelser i hjemmet, og de 

konsulterer de fagforeninger, der repræsenterer de ansatte, som er ansat i de respektive undersektorer.  

Arbejdsarrangementer 

Definition og forståelse af tjenesteydelser i hjemmet kræver en klar fornemmelse af forholdet mellem: 

- Bruger: den eller de enkelte husstande, der udliciterer aktiviteter; 

- Arbejdstager: arbejderen, der betales for at udføre aktiviteter; 

- Organisation: en formidler, der undertiden kontraheres til at formidle forholdet mellem brugeren 

og arbejdstageren;  

 
66 På trods af at de er åbne og tilgængelige for alle brugergrupper, har titres-services udviklet en særlig stærk brugergruppe blandt 
ældre, hvilket viser den supplerende rolle, som traditionelle pleje- og ikke-plejearrangementer har.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68  Certificeringer i sektoren henviser ofte til ikke-plejetjenester, da erhverv inden for pleje har tendens til at have 
eksamensbeviser, formaliserede eksamener og andre former for regler. 
69 Mather (2015: 25). 
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- Regering: den centrale instans, der bestemmer reglerne ved at yde finansiering, skabe og 

implementere juridiske standarder, udvikle instrumenter, regulere kontrakter og udføre 

inspektioner. 

 
Arbejdsarrangementer mellem sektorens aktører har forskellige former:  
 

- Direkte ansættelse: Selv om dette ikke længere er den dominerende form for beskæftigelse,70 er 

det almindeligt i mange lande, herunder Frankrig, Spanien, Italien, Rumænien,71 Tyskland, Holland 

og Malta. Det er kendetegnet ved, at brugeren lovligt fungerer som arbejdsgiver for 

arbejdstageren. I Italien, Frankrig og Tyskland inkluderer kollektive forhandlinger også direkte 

ansættelsesordninger,72 hvorimod direkte ansatte arbejdstagere i Nederlandene og Malta ikke 

drager fordel af kollektive forhandlinger.73 I nogle lande har direkte ansættelse form af ordninger, 

hvor arbejdere bor, hvor de arbejder, hvilket betyder, at arbejderen bor hos brugeren. Dette er 

især almindeligt i Middelhavslandene, såsom Spanien.74 Med væksten i personlige budgetter såvel 

som online platforme vil direkte beskæftigelse vokse igen, dog måske i andre former. 

- Mellemmand eller tjenesteudbyder: Tjenesteudbyderarrangementer udgør nu størstedelen af 

ordningerne inden for tjenesteydelser i hjemmet i EU.75 Hjemmeserviceydelse vil også stige i 

fremtiden som et resultat af ændrede forventninger og den voksende indvirkning af 

menneskerettighederne på social pleje - hvilket betyder, at tjenesterne skal ydes i folks eget miljø. 

I dette arrangement, der betegnes som et trekantet ansættelsesforhold, indgår brugeren i 

kontrakt med en ekstern tredjepartsorganisation om at levere tjenesterne. Denne organisation 

ansætter individuelle arbejdstagere, der arbejder i private hjem, men som regel modtager løn og 

fordele gennem organisationen. Belgien har et stærkt udviklet og offentligt understøttet 

tjenesteudbydersystem, hvor beskæftigelsesstandarder bestemmes af kollektiv overenskomst, og 

virksomhederne er ansvarlige for administration af lønninger og ydelser.76 Finland har også stærke 

formidlingsordninger samt stærke kollektive forhandlinger. 77  En nylig variant af et 

mellemliggende arrangement involverer udviklingen af online platforme. I lande som Østrig, 

Tyskland, Danmark og Irland bruges onlineplatforme til at matche brugere med personer, der 

tilbyder rengøring, catering, børnepasning / tilsyn, håndværk og reparationsaktiviteter.78 

- Tjenesteudbyderordningen kan involvere selvstændige erhvervsdrivende, sandsynligvis oftest i 

ikke-plejeydelser. I tilfælde af selvstændige tjenesteudbydere består "organisationen" 

udelukkende af arbejdstageren / virksomhedsejeren, der kontraherer direkte med brugerne. Ved 

at registrere sig selv som en virksomhed kan arbejderen / ejeren drage fordel af 

 
70 Nogle kilder indikerer, at ca. 30 procent af ordningerne i EU i øjeblikket er direkte beskæftigelse, selvom dette tal muligvis mere 
nøjagtigt afspejler ikke-plejeydelser under NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
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lovgivningsmæssige egenskaber ved de nationale instrumenter, men udfordringer, som ofte er 

forbundet med direkte ansættelse, såsom gennemsigtighed, usikkerhed, arbejdstagerrettigheder 

og social beskyttelse er stadig problematiske. 79  Sverige er et eksempel på et land, hvor 

tjenesteudbydere skal være lovligt registrerede virksomheder for at kunne deltage i sektorens to 

primære instrumenter, gennem hvilke brugere er berettigede til skattefradrag. Da disse 

registrerede virksomheder kan være enheder, der består af en enkelt selvstændig person,80 er 

virksomheden ofte synonymt med arbejderen i Sverige.  

Udfordringer ved at formalisere tjenesteydelser i hjemmet 

Mens direkte beskæftigelse, formidling og selvstændig virksomhed eksemplificerer de almindelige 

konstellationer for regelmæssige arbejdsordninger, er den største udfordring, som hindrer udviklingen af 

sektoren, dens tilbøjelighed til sort arbejde. I mange tilfælde vælger brugere og ansatte fortsat ikke-

erklæret arbejde, selv i nærvær af instrumenter, der er beregnet til at stimulere deklareret arbejde, på 

grund af manglerne i den eksisterende lovgivningsmæssige ramme. Nogle arbejdstagere har ikke valget 

at erklære deres arbejdsforhold, da det er udfordrende eller umuligt for tredjelandsstatsborgere at få 

arbejdstilladelse til at udføre tjenesteydelser i hjemmet. På kort sigt er ikke-erklærede ordninger ofte 

attraktive for brugere og arbejdstagere. Ikke-erklærede ordninger er normalt billigere. Derudover kan 

brugerne frigøres fra ekstra administrativt arbejde, og for arbejdstagere kan fraværet af sociale bidrag og 

skatter medføre, at timelønnen for sort arbejde er højere end for erklæret arbejde. Udfordringer med at 

formalisere tjenesteydelser i hjemmet kan kategoriseres efter udfordringer relateret til tilgængelighed, 

bæredygtighed, gennemsigtighed og funktionalitet: 

- Tilgængelighed og bæredygtighed af tjenesteydelser i hjemmet: I de fleste tilfælde betragtes 

sort arbejde som mere overkommeligt for brugerne eller resulterer i højere kompensation til 

arbejderne. Det østrigske kuponsystem, Dienstleistungsscheck (DLS), som bruges til ikke-

plejetjenester, er et eksempel på et instrument, der er blevet kritiseret på grund af 

finansieringsproblemer. De høje omkostninger pr. kupon gør det ikke attraktivt for brugerne og 

ikke konkurrencedygtigt sammenlignet med sort arbejde. Derudover anses det som værende for 

bureaukratisk og begrænsende i forhold til kontraktlængde (begrænset til en måned med 

fornyelser) og lave indtjeningstærskler. 81  Manglen på inkluderede arbejdsløsheds- og 

pensionsydelser fjerner yderligere incitamenter for ansatte til at deltage i dette system.82  

- Gennemsigtighed og funktionalitet / enkle regler: Sort arbejde forbliver også, når instrumenter 

betragtes som for invasive eller komplicerede, eller når visse brugere eller arbejdstagere står over 

for barrierer for at bruge de eksisterende instrumenter eller ikke er klar over, om de har ret til at 

bruge et instrument eller ej. En gruppe arbejdere, der ofte er berørt, består af 

 
79 I nogle EU-lande, når indvandrer-arbejdstagere ikke kan få arbejdstilladelse som husarbejdere, kan de undertiden registrere 
sig som selvstændige for at arbejde "regelmæssigt." 
80 IMPact (2014d). 
81 ILO (2016). 
82 Den Europæiske Kommission (2017b). 
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tredjelandsstatsborgere, baseret på politiske spørgsmål uden for sektoren. Fx kan bopælsstatus 

for en tredjelandsstatsborger gøre det vanskeligt for en bruger at ansætte ham/hende i henhold 

til de eksisterende love. I Belgien er der på trods af et veludviklet kuponsystem fortsat ikke-

erklærede ordninger, hvor der ansættes irregulære indvandrer på grund af et utilstrækkeligt 

system til regulering gennem arbejde.83 Et modeksempel er Italien, hvor kollektive aftaler inden 

for sektoren inkluderer udokumenterede arbejdstagere.84 Gennemsigtighed og funktionalitet kan 

også begrænse brugerne. Brugeren er muligvis ikke kvalificeret til at købe tjenesteydelser i 

hjemmet ved hjælp af de tilgængelige instrumenter, fordi han eller hun ikke opfylder bestemte 

forudindstillede betingelser, såsom alder, sundhedsstatus og indkomst. Ligeledes kan den snævre 

definition af et instrument udelukke de tjenester, en bruger har brug for.  

Vurdering af instrumenter, der understøtter udviklingen af tjenesteydelser i 

hjemmet  

Som beskrevet i det foregående afsnit lider sektoren af mangel på: 

- Tjenesters gennemsigtighed: i hvilket omfang formålet med og funktionerne i et instrument er 

klart og forståeligt for alle parter.  

- Tjenesters tilgængelighed: alle brugeres og arbejdstageres evne til at gøre brug af et instrument.85 

- Tjenesternes funktionalitet: i hvilket omfang et instrument fungerer efter hensigten.  

- Tjenesters bæredygtighed: i hvilken grad et instrument fortsat kan imødekomme landets behov 

for tjenesteydelser i hjemmet i en overskuelig fremtid.  

De eksisterende politiske tilgange til løsning af disse udfordringer kan opdeles i tre kategorier: 

finansiering, proces- og kvalitetsstyring. I tabel 2 overvejes mulige tilgange til hver udfordring fra 

brugernes og arbejdstagernes perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
85 Bemærk: Ikke alle instrumenter søger at adressere tilgængelighed for alle grupper. Et land, som søger at udvikle en robust og 
omfattende sektor for tjenesteydelser i hjemmet, vil ofte udvikle unikke instrumenter, der henvender sig til hver målgruppe 
separat. 
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Tabel 2: Udfordringer for tjenesteydelser i hjemmet og eksisterende fremgangsmåder 

Udfor-

dringer 

Tilgange til udfordringer 

Finansiering Behandling Kvalitetsstyring 

Gennem-
sigtighed 

Bruger: Politikker giver klar 
og offentligt tilgængelig 
information om 
omkostningerne ved brug af 
instrumenter (fx 
kuponpriser, timeløn / 
månedsløn, der skal betales 
til arbejderen) 

Arbejdstager: klar 
kommunikation om betaling 
og løn, herunder 
information om kollektive 
aftaler 

Bruger: Instrumenter 
tydeliggør organisationernes 
roller (når de er tilgængelige) 
og hvordan man opretter og 
registrerer kontrakter med 
arbejdstagerne 

Arbejdstager: 
Organisationens (hvis 
tilgængelige) og brugerens 
ansvar er tydeligt, hvad angår 
kontrakter, betaling, fordele, 
bidrag 

Bruger: Instrument giver en 
enkel måde at vurdere 
færdigheder og omdømme hos 
en organisation eller 
arbejdstager inden ansættelse 

Arbejdstager: Politikker giver 
information om uddannelses- og 
certificeringsmuligheder, og der 
er klar information om, hvilke 
færdigheder der er nødvendige 
for hvilke job.  

Bruger og arbejdstager: 
Ansættelsesregler / kollektive 
aftaler er klare, begge parter 
dem. 

Tilgænge-
lighed 

Bruger: Offentlige 
investeringer for at sikre, at 
tjenester kan bruges af 
personer med forskellige 
indkomstniveauer 

Bruger: Processer er nemme 
at bruge (fx kan kontrakter let 
oprettes, kuponer købes) og 
placeringer for køb af in-
strumenter er bekvemme  

Bruger: Oplysninger om 
arbejdernes færdigheder eller 
organisationens kvalitet er 
tilgængelige 

Arbejdstager: Uddannelse og 
certificering er tilgængelig for 
alle interesserede arbejdere. 
Beskæftigelsesregler, herunder 
overvågning, klager og 
klagemekanismer, dækker alle 
ansatte uanset status. 

Funktionali-
tet 

Bruger: Instrumentets pris 
understøtter ønsket eller 
påkrævet brugsfrekvens  

Arbejdstager: Instrument 
resulterer i forventet 
betaling, og arbejdere får 
nok arbejde til at 
retfærdiggøre yderligere 
involvering på markedet 

Bruger og arbejdstager: 
Processer er klare, 
tjenesteudbydere kan let 
identificeres, retfærdige 
kontrakter, der kan forstås af 
alle parter 

Arbejdstager: 
Minimumsbeskæftigelsesstandar
der og rettigheder håndhæves. 

Bruger og arbejdstager: 
Uddannelses- og 
certificeringstilbud passer til de 
eksisterende behov.  
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Bære-
dygtighed 

Generelt: 
Tilbagebetalingseffekt, der 
imødekommer eller 
overstiger offentlige 
investeringer 

Bruger: Gentagen brug af 
instrument er overkommelig 

Arbejdstager: Lønniveau 
giver arbejdstageren 
mulighed for fortsat at 
imødekomme egne 
økonomiske behov, hvilket 
resulterer i bidrag til 
sikkerhedsnet 

Generelt: 
Behandlingskontorer passer 
ind i de eksiste-rende 
styringssystemer, websteder 
til salg af instrumenter  

Bruger og arbejdstager: 
Processer muliggør udvidede 
/ løbende relationer mellem 
bruger og arbejder, hvis det 
ønskes. Arbejdstilladelses-
ordninger for tredjelands-
statsborgere muliggør 
løbende, retfærdige og 
regelmæssige 
arbejdsordninger. 

Arbejdstager: Uddannelses- og 
certificeringsprogrammer 
forbereder arbejdstageren på 
fortsat arbejde og/eller giver 
færdigheder til at forberede sig 
på faglært arbejde på et højere 
niveau.  

Kilde: Cylus and Rand (2019). 

Mekanismerne inden for instrumenter i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet  

De mekanismer, der er indbygget i sektorens instrumenter, adresserer fire udfordringer direkte (se tabel 

3) og går ind på dem fra en eller flere aktørers perspektiv (arbejderen, brugeren eller organisationen). 

Udfordringerne skal imødekommes gennem forskellige strategier eller tilgange, som fokuserer på, 

hvordan man kan forbedre finansiering, processtyring og kvalitet. Ofte fungerer flere mekanismer 

samtidigt inden for et politisk instrument. Derfor ser instrumenter som fx sociale ydelser ud og fungerer 

forskelligt i forskellige medlemsstater. 

Tabel 3: Interaktion mellem mekanismer og instrumenter 

Mekanisme Instrument Manifestation af mekanismen gennem instrumentet 

Finansiering Tilpasning eller fritagelse for 

socialt bidrag 

Instrumenter kan fritage brugere eller ansatte for bidrag på 

arbejderens vegne, såsom pension eller forsikringer. 

Kredit eller fradrag på 

indkomstskat 

Brugere kan være berettigede til skatteincitamenter 

baseret på det beløb, der årligt bruges på tjenesteydelser i 

hjemmet. 

Momsreduktion eller -

fritagelse 

Organisationer, der leverer tjenesteydelser i hjemmet, kan 

drage fordel af nedsættelser eller fritagelse for 

momssatser. 
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Processstyring Sociale kuponer Sociale kuponer kan hjælpe med at regulere og forenkle 

arbejdstagerregistrering og lette adgangen til 

finansieringsmekanismer.  

Centrale administrative 

kontorer 

Administrationskontorer kan centralisere og forenkle 

registrering af arbejdere. De kan give brugere og arbejdere 

information og support. 

Kvalitetsstyring Uddannelsesprogrammer og 

certificering 

Disse kvalifikationstilbud hjælper med at udvikle 

arbejdernes færdigheder og give kvalitetsstandarder for at 

opbygge tillid blandt brugerne. 

Mærker og etiketter Organisationer kan bruge etablerede mærker og etiketter 

til at tilskynde brugerne og etablere standarder blandt 

arbejderne. 

Kilde: Cylus and Rand (2019). 

Mekanismer, der overvejer finansiering af sektoren, sigter ofte mod at reducere tjenesternes 

omkostninger for brugeren, samtidig med at betalingen for arbejdstageren øges eller forbliver 

konkurrencedygtig med det sorte marked. Derudover forventes det, at mange plejetjenester er gratis - i 

det mindste i nogle af de lande, der betragtes. 

Sociale kuponer til ikke-plejeydelser kan have forskellige former. I nogle tilfælde betaler brugerne en 

forhåndssats for at købe kuponen, men arbejdere modtager generelt en suppleret lønsats. I Frankrig har 

CESU-kuponer to hovedversioner:  

- Erklæret CESU: Denne version tjener også som en erklæring om direkte ansættelse til 

regeringen.86 Husstandene rapporterer, hvor mange timer pr. måned arbejderen har arbejdet og 

timelønnen. Erklæret CESU, kaldet CESU, understøtter de direkte beskæftigelsesordninger, der 

dominerer i Frankrig,87 og kombineres med en skattegodtgørelse på 50 procent. Timelønnen skal 

sættes over niveauet for minimumslønnen. 

- Forudbetalt CESU: Denne version har to muligheder. Den kan finansieres og distribueres af en 

arbejdsgiver til dennes arbejdere som en ekstra, ikke-monetær ydelse eller af lokale myndigheder 

som sociale ydelser. Finansieringsenhederne bestiller og distribuerer forudbetalte kuponer til 

henholdsvis ansatte eller beboere, der har behov for dem. Modtageren af kuponen kan bruge den 

til at betale for hele eller en del af deres behov.88 

I Belgien køber brugeren et bestemt antal kuponer fra et udstedende firma og giver arbejderen en kupon 

pr. arbejdstime. Prisen på kuponen er fastsat af de offentlige myndigheder. Arbejderen præsenterer 

kuponerne for den formidlende organisation, hvor han eller hun er ansat, og modtager en almindelig løn 

plus ydelser til gengæld. Organisationen returnerer kuponerne til det udstedende selskab til gengæld for 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Den Europæiske Kommission/EFSI (2018). 
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et beløb, som er blevet subsidieret af regionale statslige midler.89 Denne model er i overensstemmelse 

med de trekantede ansættelsesforhold, der er almindelige i Belgien. I tilfælde af kontanter-for-pleje-

godtgørelser, såsom den italienske pasningsydelse, modtager brugerne en bestemt sum penge månedligt 

fra regeringen, som de kan bruge til at betale markedsprisen for tjenester direkte til arbejderen.90  

Instrumenter kan også kategorisere sektorens arbejde som en bestemt beskæftigelseskategori, som 

kræver lavere socialsikringsbidrag, hvilket er tilfældet for det tyske system “Minijob”. Minijob begrænser 

ansatte enten til 450 € pr. måned i indkomst eller til beskæftigelse begrænset til tre måneder om året. 

Antallet af timer, der kan arbejdes, er begrænset af mindstelønnen. På grund af deres begrænsede 

beskæftigelsesstatus er arbejdstagere ansat under Minijob-regimet fritaget for socialsikringsbidrag, og 

størrelsen af bidrag fra arbejdsgiverens side reduceres også.91 Selvom husligt arbejde, der udføres under 

Minijob-ordningen, ikke kan betragtes som en ækvivalent for fuld beskæftigelse, har denne ordning vist 

sig at være gavnlig for visse typer arbejdstagere92 såvel som til i et vist omfang at forhindre brugen af sort 

arbejde, især med hensyn til ældres husstande.93 Dienstleistungsscheck i Østrig fungerer som en hybrid, 

hvor brugerne betaler et mindre bidrag til medarbejderulykkesforsikring, men pensions- og 

sundhedsforsikring er undtaget fra brugeromkostningerne. Arbejdstagere kan vælge at betale for pension 

og sundhedsforsikring til en fast månedlig sats.94 

Finansieringen af sektorens instrumenter kan også indebære skattetilskud, der generelt er til gavn for 

brugere snarere end arbejdstageren eller organisationen. De kan tage form af et skattefradrag eller -

godtgørelse95 samt nedsatte momssatser. Instrumentet specificerer generelt den maksimale størrelse på 

skattegodtgørelsen eller -fradraget, beregnet baseret på husstandens behov eller på faste satser. Med 

nogle instrumenter kan virksomheder også drage fordel af skattefordele, når de køber sociale kuponer og 

derefter distribuerer dem som en ubeskattet ydelse til deres personale til køb af tjenesteydelser i 

hjemmet. En ulempe ved skattefordele er, at de ofte er mindre fordelagtige for pensionister eller ledige 

brugere, som ikke nødvendigvis betaler indkomstskat.96 

Processtyrings-mekanismer forsøger at hjælpe aktører inden for sektoren lettere at interagere med 

hinanden. For eksempel kan instrumenter bestemme, hvordan brugere får adgang til tjenesterne. Det kan 

gøres nemmere at købe sociale kuponer ved at sælge dem i kiosker eller online. I Belgien er salget af 

servicekuponer organiseret på en officiel webside finansieret og administreret af regionale myndigheder, 

mens de tre belgiske regioner har tildelt forvaltningen af servicekuponsystemet til et selskab.97 Dette kan 

forenkle transaktionerne for brugere (køb) og ansatte såvel som formidlende virksomheder (indløsning). 

 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Dog er minijob-arbejdstagere berettigede til medarbejderulykkesforsikring. 
92 Dette er psykisk udfordrede arbejdstagere, som ikke føler sig forberedt på beskæftigelse uden for hjemmet, pensionister, som 
har mulighed for at forblive aktive og tjene en ekstra indkomst, samt personer i midlertidige situationer, der søger et at komme 
ind på arbejdsmarkedet. 
93 Larsen, Christa, ekspertkommentar, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Et skattefradrag sænker den enkeltes samlede skattepligtige indkomst, mens en skattegodtgørelse nedsætter den enkeltes 
skat, der skyldes. 
96 For at tage højde for denne udfordring har nogle lande justeret deres skattefordelssystemer, så arbejdsløse eller pensionister 
får godtgørelse fra skattemyndighederne. 
97 Sodexo er et fransk firma til styring af fødevarer og faciliteter og fungerer som det udstedende selskab for kuponer i Belgien. 
Det er et af verdens største multinationale selskaber og en af verdens to største udbydere af servicekuponer og -kort. 
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Instrumenter kan lette fastlæggelse og rapportering af arbejdskontrakter mellem brugere og arbejdere 

eller mellem brugere og virksomheder. For eksempel har Minijob i Tyskland bestræbt sig på at forenkle 

rapportering og registrering gennem oprettelse af et centralt kontor: "Minijob-Zentrale."98 Den tidligere 

nævnte erklærende CESU-kupon i Frankrig strømliner betaling og erklæring af arbejde. 

Kvalitetsstyrings-politikker søger at motivere brugere og arbejdere til aktivt at vælge regelmæssige, 

formelle tjenester baseret på den overlegne kvalitet sammenlignet med sort arbejde. Mekanismer såsom 

oplæringsprogrammer eller certificering for medarbejdere og mærker eller etiketter til arbejdsgivere 

angiver overholdelse af regler, kendskab til branchen, medarbejdernes færdigheder og evner samt 

pålidelighed. De kan hjælpe brugerne med at finde og vælge arbejdere, mens arbejdere lettere kan 

annoncere sine færdigheder til brugere eller organisationer og opkræve højere priser baseret på 

anerkendte færdigheder og benchmarks. Desuden får brugere og arbejdere indsigt i formidlende 

virksomheders kvalitet baseret på kendskab til mærker og etiketter. På et mindre håndgribeligt niveau 

bidrager udviklingen af færdigheder og uddannelse inden for sektorens aktiviteter til arbejdernes følelse 

af præstation og kan hjælpe dem med at få større respekt fra det bredere samfund. 

Frankrig har været en forløber i udviklingen af uddannelse og kvalifikationer for tjenesteydelser i 

hjemmet. I det franske system kan arbejdstagere i enhver sektor ansøge om, at deres erhvervserfaringer 

anerkendes af en uddannelsesinstitution gennem et certifikat for erhvervserfaring (VAE).99 Virksomheder, 

som har specialiseret sig i at tilbyde ældreomsorgstjenester, understøtter deres medarbejdere mere aktivt 

i at opnå kvalifikationsækvivalenser.100 Siden 2016 har den mest almindelige type VAE forbundet med 

arbejde i sektoren været State Diploma of Educational and Social Support (DEAES),101 et certifikat der 

bekræfter, at en person har de nødvendige færdigheder til at understøtte daglige behov for personer i 

hjemmet, på en institution eller i skolemiljøet, uanset formel uddannelse.102 

Tabel 4 opsummerer de fordele og udfordringer, der er forbundet med at forbedre de formelle 

kvalifikationer hos arbejdstagere i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. Den betragter processen fra 

arbejdernes og brugernes perspektiv og afspejler for det meste ikke-plejetjenester.  

 

 

 

 

 
98 EFSI (2013: 21).  
99 På fransk: “validation des acquis de l’expérience”. 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 På fransk: “Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social”. 
102 1901 Formation (2016). 
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Tabel 4: Fordele og udfordringer involveret i udvidelsen af kvalifikationer for arbejdstagere inden for 

tjenesteydelser i hjemmet 

 Fordele Udfordringer 

Arbejdere Forbedrer status for sektorens arbejde 

Skaber en følelse af solidaritet blandt arbejdere i sektoren 

Tilskynder til respekt for en standard for ekspertise  

Forbereder arbejdstagere med relativt lidt formel 
uddannelse og uddannelseserfaring til i sidste ende at gå fra 
tjenesteydelser i hjemmet til sektorer med højere 
kvalifikationsniveauer.  

Forbedrer indtjening, arbejdsvilkår og adgang til karriereveje 

Forøger barrierer for 
arbejde i sektoren for 
tjenesteydelser i hjemmet  

Demotiverer deltagelse 
blandt målgrupper med 
mere begrænsede 
færdigheder 

Genererer omkostninger 

Brugere af 
tjenesteydelser i 
hjemmet 

Etablerer en standard for pleje og service, som brugeren kan 
forvente, når denne ansætter en arbejdstager. 

Fremmer en større følelse af gennemsigtighed og tillid 

Forøger omkostningerne 
ved oprettelse af job inden 
for sektoren, hvoraf nogle 
muligvis overføres til 
brugeren  

Forøger tilsyn og 
inspektioner i private hjem 

Kilde: Cylus and Rand (2019). 

Kvalitetsstyring er et vigtigt skridt i professionaliseringen af arbejde inden for sektoren, da den udvikler 

forventninger til arbejdstagere og -givere, der er i tråd med andre karriereveje.  

- Udvikling af ensartede beskæftigelsesstandarder 

- Tilgængelighed af uddannelse og certificering eller diplomer 

- Øgede kollektive forhandlingsmuligheder. 

Som sådan er politikker og instrumenter, som beskæftiger sig med kvalitet, ikke kun designet til at gøre 

tjenesteydelser i hjemmet bedre for brugeren, men også for at gøre sektoren til et bedre arbejdsområde 

for arbejderen. Dette kan opnås gennem politikker, som sigter mod omfattende regulering. 

I Irland, for eksempel, har udviklingen af en lovbestemt praksis i 2007 ført til betydelige ændringer i den 

offentlige opfattelse af arbejdstagere inden for sektoren som medlemmer af arbejdsstyrken med 

beskæftigelsesret. Ud over at give arbejdere ret til skriftlige kontrakter, mindsteløn, maksimal arbejdstid 

og betalt orlov, fastsætter den, at brugere af tjenesteydelser i hjemmet skal ”respektere arbejderens 

værdighed og privatliv.”103 Mange lande, såsom Østrig, Finland, Frankrig, Irland, Holland, Spanien og 

Sverige, har indført husholdningsinspektioner i håb om at sikre, at arbejdstagerens rettigheder 

opretholdes. I Spanien skal inspektører kontrollere, om de ansatte har fået kontrakter.104 I Sverige skal 

 
103 Mather (2015: p. 25). 
104 Mather (2015: 24). 
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inspektører overvåge, om brugere af tjenesteydelser i hjemmet yder et sundt og sikkert miljø for 

arbejderne.105 

Forholdet mellem velfærdsregler og sektorpolitikker 

Kategorisering af velfærdsregimet har længe været brugt til at gruppere europæiske lande og forklare 

deres politiske adfærd og resultater baseret på fælles traditioner og karakteristika. Denne typologi kan 

også være nyttig til at forsøge at forstå de udfordringer, som udviklingen af sektoren for tjenesteydelser i 

hjemmet står over for i forskellige EU-medlemsstater, og deres tilbøjelighed til at tackle disse udfordringer 

vha. forskellige politikker og instrumenter.  

Litteraturen om velfærdsregimer kategoriserer de europæiske lande som følger: 

- Nordiske regimer (Danmark, Finland, Sverige og Holland)106 kendetegnes ved en stærk stat med 

fokus på omfordelingsforanstaltninger - som regel stort set baseret på generelle skatter - til at 

støtte lighed og social samhørighed. De har høj beskæftigelse og ligestilling mellem kønnene, 

stærke velfærdssystemer og omfattende familiepolitikker.107  

- Kontinentale regimer (Tyskland, Frankrig, Østrig, Luxembourg og Belgien) har tendens til at være 

korporative og sammenlægger personlige godtgørelser med deltagelse i det stærke, men ofte ret 

stive arbejdsmarked. De har stærke fagforeninger og har traditionelt tilskyndet mandlige 

forsørgere. Dog har disse lande tendens til at have stærke sociale støttesystemer og moderate til 

høje omfordelingsniveauer baseret på sociale bidrag fra forskellige sociale sikringsordninger eller 

generelle skatter.108 

- Middelhavsregimer (Spanien og Italien) kendetegnes ved et stærkt fokus på pleje leveret af 

familien, hvilket kan føre til betydelige forskelle i beskæftigelsen mellem kønnene. De har mindre 

omfordeling og mindre fokus på fattigdomsreduktion samt færre sociale støttesystemer.109 

- Angelsaksiske regimer (Irland og Malta)110 kendetegnes ved en laissez-faire holdning til velfærd. 

Deres sociale sikringssystemer er ikke veludviklede, og sociale overførsler er fortsat lave med en 

høj forekomst af trangsvurdering.111 

 
 
 

 
105 Mather (2015: 24). 
106 Holland har tendens til at udvise træk fra både de nordiske og kontinentale regimer med hensyn til sektorens politikker og 
instrumenter. På trods af et fokus på skattereduktioner har landet omsorgsfokuserede kontante godtgørelser. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Det maltesiske velfærdssystem er en unik sammensmeltning af velfærdsfilosofier. På den ene side har Malta en af de højeste 
procentdele af behovsafhængige kontantydelser i forhold til de samlede ydelser i EU. Men det er relativt generøst på andre 
politikområder. Samtidig er den traditionelle familie, der generelt forbindes med den traditionelle mandlige forsørgermodel, 
mere dominerende end i forskellige andre velfærdsstater. 
111 Urbé (2012). 
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Det er naturligvis ikke alle de lande, der er omfattet af Ad-PHS-projektet, der passer ind i denne 
kategorisering, idet der fokuseres på regimer.  Det er vigtigt at bemærke, at der er blevet lagt mindre 
akademisk vægt på analysen af velfærdsstaten i de central- og østeuropæiske lande (CØE)112 generelt og 
på PHS-sektoren i disse lande i særdeleshed. Dette gør en grundig klassificering og en problemfri 
sammenligning vanskeligere og ikke afgørende, og en anden tilgang til analyse af disse lande vil blive 
præsenteret i det respektive afsnit nedenfor.På kortet nedenfor (figur 1) er alle Ad-PHS-projektlandene 
afbildet og klassificeret efter en type/ordning for velfærdsydelser for at få et hurtigt overblik over de 
forskellige historiske veje og landenes ligheder. 
 

Figur 1: Lande med tjenesteydelser i hjemmet grupperet efter fælles velfærdskarakteristik
 

 

Kilde: Rossow (2020). Bemærk: Ikke alle de anførte lande passer ind i regimeklassifikationen; se teksten. 

I det følgende giver rapporten et overblik over, hvor langt man er nået med tjenesteydelser i hjemmet i 

de forskellige grupper af velfærdsordninger eller velfærdstyper, begyndende med Ad-PHS-gruppe A-lande 

(de lande, der har mere avancerede PHS-systemer). 

 

 
112 Denne klassifikation omfatter de lande, der var en del af det tidligere Sovjetunionen, og som nu er en del af EU eller stræber 
efter medlemskab. I dette kapitel behandles følgende lande, der er omfattet af Ad-PHS-projektet: Bulgarien, Estland, Ungarn, 
Polen, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien (Den Europæiske Unions Publikationer 2020). 
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Gruppe A-landene: Middelhavslandene, de nordiske lande og de lande, der er omfattet af den kontinentale 

ordning 

I denne gruppe leverer Middelhavslandene generelt færre sociale ydelser gennem staten. Under disse 

omstændigheder har der været en længere, uafbrudt tradition for ikke-plejepersonale og endda for 

uformelt og sort arbejde.113 Plejeaktiviteter har for eksempel generelt været overladt til familien. I dag, 

hvor mange familier ikke personligt kan yde langvarig pleje, især til ældre slægtninge, ansætter familier 

ofte plejepersonale uformelt. Disse arbejdere udfører ofte ikke-plejearbejde. I Italien er husarbejdere 

kategoriseret enten som "colf", hvis de hovedsagelig leverer ikke-plejetjenester eller som "badante", hvis 

deres hovedopgave er at yde pleje til en afhængig person. Blandt sidstnævnte er der mange indvandrer-

kvinder, der ofte er papirløse og som regel udfører disse langtidsplejeydelser som hjemmehjælpere.114 

Modellen, der kaldes "migrant i familien" peger på, hvor almindeligt ikke-pleje-arbejdskraft er og også at 

bo, hvor man arbejder. Som sådan har sektorens instrumenter været mindre opmærksomme på at 

fremme ikke-plejeydelser, da dette behov allerede er dækket af rigelige ikke-erklærede husarbejdere.  

Der har også været mindre vægt på at designe instrumenter, der fører ikke-erklærede arbejdstagere til 

formelle arrangementer. Selvom der er blevet gjort en indsats for at implementere mere kontraktbaseret 

arbejdskraft, er der tendens til mindre tilsyn med disse kontrakter. Lande som Italien og Spanien har 

implementeret ordninger for regulering af papirløse arbejdstagere, hvoraf mange udfører ikke-erklæret 

arbejde inden for tjenesteydelser i hjemmet.115-116 Således er tendensen i mange Middelhavslande at 

udvikle plejeorienterede instrumenter, som fokuserer mere på brugerens end på arbejdstagerens behov. 

Det er almindeligt at finde kontantbaserede, trangsvurderede plejeinstrumenter, dvs. instrumenter til 

sårbare personer, hvis familier måske er økonomisk mindre i stand til at pleje for dem. Som illustreret af 

pasningsydelsen i Italien overlades brugen af godtgørelsen ofte til brugerens skøn. På denne måde 

understøtter eller letter kontanter-for-pleje-instrumenter ofte indirekte sort arbejde og kan demotivere 

yderligere uddannelse inden for arbejde i sektoren,117 da brugerens interesse er at få mest service til 

mindst mulige penge. Målet for lande, som primært anvender kontantbaserede plejeinstrumenter, er 

først og fremmest at sikre, at behovene hos de ældre og mest sårbare medlemmer af samfundet bliver 

opfyldt. Som diskuteret tidligere kan kontante ydelser i Spanien endda bruges til at betale 

familiemedlemmer til at yde, hvad der ellers ville have været ubetalt pleje, og derved styrkes fokus på 

familiepleje i disse lande. Disse lande står over for udfordringer i forhold til at sikre, at begrænsede 

plejeinstrumenter er tilgængelige for alle, når befolkningen bliver ældre, og flere familieplejere vender 

tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover kan det være vanskeligt at sikre gennemsigtighed med kontanter-

for-pleje-instrumenter, især når der er begrænset tilsyn med, hvordan midlerne anvendes.  

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116  En reguleringsordning i Spanien kaldes 'arraigo social' eller 'sociale rødder', hvor papirløse migranter kan opnå 
arbejdstilladelse, hvis de viser følgende: kontinuerligt ophold i Spanien i de tre foregående år, ingen strafferegister for de 
foregående fem år, underskrevne ansættelseskontrakter i mindst et år på mindst 30 timer om ugen (kan være flere kontrakter) 
samt dokumenteret bevis for familiebånd og/eller social integration. Alternativt kan enkeltpersoner demonstrere: to års 
sammenhængende ophold i Spanien, ingen straffeattest i de sidste fem år og et uregelmæssigt ansættelsesforhold på mindst 6 
måneder, og som er blevet anerkendt via dom eller arbejdstilsynet. Dette program har især været nyttigt for personer, der 
udfører ikke-plejetjenester. Det oprettede også en vej til permanent ophold efter 5 år. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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Blandt de nordiske og kontinentale regimer har målene for design af sektorens instrumenter tendens til 

at ligne hinanden: at reducere sort arbejde, understøtte udviklingen af lavtuddannet arbejde og forbedre 

balancen mellem arbejde og privatliv. Alligevel varierer instrumenternes art alt efter den nationale 

kontekst. 

Nordiske lande har tendens til at udforme sektorpolitikker med fokus på bekæmpelse af sort arbejde og 

udvikling af lavtuddannede arbejdssektorer. Da ældrepleje og børnepasningstjenester generelt er dækket 

af sociale ydelser, der leveres gennem velfærdsstaten og forfølger et socialpolitisk mål med en mission 

om almen interesse, kan sektorens instrumenter fokusere mere på at udvikle markedspladser for ikke-

plejetjenester. Men idet brugen af disse ikke-plejeinstrumenter har tendens til at være udbredt blandt 

ældre og familier med små børn i Norden, ser det ud til, at disse instrumenter også bruges til at hjælpe 

ældre med at fortsætte med at leve selvstændigt og til at fremme ligestilling og balance mellem arbejde 

og privatliv for forældre.  

De primære mekanismer, der anvendes af de nordiske lande, er skattelettelser og godtgørelser,118 hvilket 

kan forklares med den relativt lave lønforskel mellem kvalificeret og lavtuddannet arbejde i disse lande 

og det klare behov for at gøre tjenesteydelser i hjemmet overkommelige. Ud over ikke-pleje-instrumenter, 

der anvender skattefradrag, har Holland også et kontanter-for-pleje-instrument. I modsætning til 

kontante instrumenter i Middelhavsregimerne er AWBZ-instrumentet mere reguleret, hvilket kræver, at 

brugerne erklærer, hvem de anvender og til hvilke tjenester. Denne forordning hjælper med at sikre, at 

dette kontante instrument understøtter formel ansættelse. 119  Det er interessant, at hvor finske og 

svenske instrumenter fokuserer på at støtte formidlingsarrangementer, støtter de nederlandske 

instrumenter direkte beskæftigelsesmodeller. Da mange svenske virksomheder, som er aktive inden for 

husholdningstjenester, faktisk selv er selvstændige individer, understøtter disse instrumenter også en 

arbejdsordning mellem bruger og arbejder.120 Nordiske instrumenter skal sikre, at deres tjenester er 

tilgængelige på forskellige socio-økonomiske niveauer, ellers risikerer de at blive betragtet som en fordel 

for de velhavende. 

For ikke-pleje-tjenester deler kontinentale lande de nordiske landes stærke fokus på at udvikle 

instrumenter, der reducerer sort arbejde og udvikler lavtuddannet arbejde. Men ligesom 

Middelhavslandene og Holland har Tyskland og Østrig tendens til at fokusere mere på pleje, og de har 

udviklet instrumenter, der favoriserer direkte ansættelsesordninger for ikke-plejeydelser. I Frankrig, i 

tilfælde af direkte ansættelse, skelnes der ikke mellem arbejdere, der leverer plejeydelser, og arbejdere, 

der leverer ikke-plejeydelser. Som det gælder for Nederlandene, er kontanter-for-pleje-instrumenter i 

disse lande bedre reguleret for at støtte formelle arbejdsordninger.121 Belgiens instrumenter er derimod 

fokuseret på ikke-pleje og fremmer brugen af formidlingsordninger, hvilket viser paralleller med de 

nordiske lande. Kontinentale instrumenter har tendens til at anvende den bredeste vifte af mekanismer 

og kombinerer skattefordele, bidragsjusteringer, behandlingsmekanismer for at lette køb og betaling med 

kuponer og udvikling af specielle typer minijob-kontrakter. I Frankrig er der også blevet udviklet branding- 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
121 Morel (2015). 
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og mærkningsmekanismer for at betegne kvalitet. Bæredygtighed er en nøgleudfordring for dette regime, 

da dets programmer har tendens til at være meget afhængige af statsstøtte. 

 

Gruppe B-lande (mindre udviklede PHS-politikker) og i forhold til gruppe A 

Når man ser på lande i Ad-PHS gruppe B (med mindre udviklede PHS-politikker) i Central- og Østeuropa, 

viser forskningen, at "de postkommunistiske velfærdsstater ikke kan reduceres til nogen af Esping-

Andersens eller andre velkendte typer af velfærdsstater",122 da deres udviklingsveje er for forskellige.123 I 

tilfælde af pleje giver variationerne af familialistisk typologi som fremsat af Chiara Saraceno og Wolfgang 

Keck (2008) dog mulighed for at få en bedre forståelse af de postkommunistiske velfærdsstater 

sammenlignet med deres vest- og sydeuropæiske modparter.  

I stedet for at udvikle separate modeller henviser Saraceno og Keck til "fire forskellige mønstre langs 

kontinuummet familiarisering-defamilisering". "Familialisme som standard", der er karakteristisk for de 

fleste postkommunistiske velfærdsstater, henviser til ikke-understøttet familialisme, idet der ikke findes 

nogen eller kun få offentligt tilgængelige alternativer til familiepleje og økonomisk støtte. "Understøttet 

familialisme", der svarer til Esping-Andersons middelhavsmodel, henviser til politikker, som normalt 

inkluderer beskatning og betalt orlov, hvor familier støttes i at opretholde deres økonomiske og 

plejeansvar. "Valgfri familialisme", der ligner den kontinentale model, henviser til, at der tilbydes en 

mulighed mellem at blive betalt for at yde pleje til et familiemedlem og bruge offentligt støttet pleje. 

Endelig henviser "defamiliasering", som svarer til den skandinaviske model, til individualisering af sociale 

rettigheder og reducerer dermed familiens ansvar og afhængighed.124 

Hvis man overvejer specifikke indsatsområder og ikke den nationale velfærdsordning som helhed, kan 

resultaterne dog være forskellige. Angående støtte til stærkt handicappede kan der således observeres 

en forekomst af "valgfri familialisme", da pasningsydelse, der kan bruges til at ansætte en plejearbejder 

eller et familiemedlem som personlig assistent, er tilgængelige i kontinentale, middelhavs- og central- og 

østeuropæiske medlemsstater. Forfatterne anerkender endvidere selv, at ”der som standard er en vis 

grad af familialisme til stede selv i de mest defamilialiserede eller understøttede familialiserede lande, 

især inden for plejeområdet.”125 

Samtidig er der en generel tendens til markedsføring og privatisering af tjenesteydelser, der understøttes 

af EU's regulering af konkurrencedygtige tjenesteaftaler og skattemæssigt pres mod privatisering af 

offentlige / kommunale aktiver.126 Som følge heraf observeres der flere tjenesteudbydere med en større 

tilstedeværelse af profitfirmaer i alle de betragtede lande, men også en stigende betydning af det 

kommunale niveau i udbuddet af offentlige tjenester såvel som (gen-)fremkomsten af den 

samfundsmæssige tredje sektor gennem kooperativer, sociale virksomheder eller 

brugerorganisationer.127 

 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
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Inden for denne sammenhæng er levering af plejeorienterede tjenesteydelser i hjemmet også blevet mere 

markedsstyret og individuelt fokuseret, hvor brugerne får adgang til plejepakker, som leveres af en 

blanding af offentlige, private og tredjepartsorganisationer. 128  Chiara Saraceno og Wolfgang Keck 

understreger, at der er stor forskel mellem defamilialisering gennem staten og defamilialisering gennem 

markedet. I sidstnævnte tilfælde kan forskelle i indkomst og social status vanskeliggøre adgang til 

tjenester. Dette gælder i endnu højere grad, idet sparebudgetter har påvirket offentlige myndigheders 

kapacitet til at imødekomme sociale behov. I tilfælde af Rumænien bør lægelige behandlingstjenester i 

hjemmet således være tilgængelige gratis for alle forsikrede, men faktisk er de kun tilgængelige inden for 

de begrænsninger, som er fastsat af den nationale sundhedsforsikringsmyndigheds årlige budgetter. 

Inden for konteksten af levering af tjenester, der udføres med en blanding af offentlige, private og 

tredjepartsaktører, viser risikoen for den tværgående forstærkning af forskellige dimensioner af 

forskelsbehandling sig, hvilket gør adgang til tjenesteydelser i hjemmet stadig vanskeligere for visse 

udsatte grupper, såsom romaer eller fattige i landdistrikterne. Især i de central- og østeuropæiske 

medlemsstater, hvor fattigdomsbekæmpelse stadig ligger højt på den politiske dagsorden, bør der lægges 

særlig vægt på at inkludere dårligt stillede grupper og at sikre deres adgang til alle de tjenester, de måtte 

have brug for. Men som i Bulgariens tilfælde er der sket et skift: I 2019 blev der indført en ny lov om 

sociale tjenesteydelser i landet, som træder i kraft i 2020, og som indfører en helt ny filosofi og ændrer 

de juridiske rammer for planlægning, levering, finansiering og overvågning af sociale tjenesteydelser. I de 

fleste andre lande ses social støtte primært som en opgave, der skal varetages af familiemedlemmer 

(hvilket i Ungarn endda er nedfældet i forfatningen).129 

Til sidst, og især også for praktikere inden for PHS i hele Europa, at forstå at lande tilsyneladende samler 

sig i forhold til velfærdsregimet, når de overvejer systemer inden for sektoren for tjenesteydelser i 

hjemmet, kan være nyttigt ved overvejelse af, hvordan man griber diskursen om sektoren på EU-niveau 

an, og hvordan man udvikler diskurser i lande, hvor sektoren indtil videre kun har fået begrænset 

opmærksomhed. Lande tilpasser sig hinanden med hensyn til fælles mål for udvikling af sektoren for 

tjenesteydelser i hjemmet, prioritering af pleje kontra ikke-pleje, orientering mod bestemte målgrupper 

og arrangementer samt valg af mekanismer. 

At se fremad 

Ad-PHS-projektet har engageret nøgleinteressenter fra 21 medlemsstater gennem en række workshops 

og seminarer relateret til nationale diskurser om tjenesteydelser i hjemmet. I medlemsstater, hvor 

tjenesteydelser i hjemmet allerede aktivt er på den nationale dagsorden, har workshops fokuseret på at 

forstå sektorernes nuværende situation, fastlægge planer for den fortsatte udvikling og indsamling af 

eksempler på bedste praksis. I lande, hvor sektorens politikker hidtil har fået mindre opmærksomhed, har 

 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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seminarer fokuseret på at identificere nationale mål og interesser, der kan bidrage til dens udvikling og 

overvejelse af, hvordan man går videre.  

Alligevel har det været udfordrende at indsamle omfattende oplysninger om situationen i alle de 21 EU-

medlemsstater, som er omfattet af Ad-PHS-projektet. Især i lande, hvor tjenesteydelser i hjemmet hidtil 

har fået mindre opmærksomhed, men også i Italien og Spanien, er oplysningerne for det meste 

tilgængelige på de nationale sprog - hvis de overhovedet er tilgængelige. I disse tilfælde var det af central 

betydning at identificere og kontakte eksperter, som ikke blot var fortrolige med området, men også 

flydende på engelsk og klar til at engagere sig i et europæisk netværk. Desværre var dette ikke altid muligt, 

og i nogle tilfælde måtte workshoppens resultater suppleres med yderligere forskning og ekspertviden. 

Men også i lande som Rumænien og Tjekkiet, hvor lokale interessenter hilste projektet velkommen med 

stor interesse og endda entusiasme, kræves der større indsats for at tilskynde offentlige myndigheder til 

at handle. 

Under omstændigheder, hvor det kun er punktlige initiativer, der hidtil har været rettet mod sektoren, 

som fx i Bulgarien, viste det sig imidlertid at være vanskeligt at identificere og kontakte potentielle 

interessenter. Hvis der ikke findes eller anerkendes nogen klar definition af arbejdere i sektoren for 

tjenesteydelser i hjemmet og heller ingen interesserepræsentationer, kan mekanismer for social dialog 

ikke fungere, og det er vanskeligt at adressere arbejdsmarkedets parter. Af disse grunde (dårligt udviklede 

politikker for sundhedsydelser, tilsvarende få lokale interessegrupper, ingen systematisk 

informationssituation og oversættelsesproblemer) varierer de enkelte rapporter i Ad-PHS-projektet i 

nogle af projektets fokuslande med hensyn til informationsrigdom og de kilder, der er blevet gennemgået. 

Denne variation afspejles også i denne sammenfattede statusrapport. Et lavere informationsniveau er 

derfor en afspejling af den nationale situation i PHS-sektoren.  

I betragtning af det åbenlyse behov for regulering inden for tjenesteydelser i hjemmet og den store 

interesse i at implementere instrumenter til udvikling af dette felt, bør den successive udvidelse af viden  

absolut fortsættes. Navnlig skal netværkerne udvides i de central- og østeuropæiske lande, hvor Ad-PHS 

ikke er understøttet nok eller endnu ikke er særligt veludviklet. Diversificering af interessentnetværk i 

disse medlemsstater er også vigtigt med henblik på at identificere eksperter, som kan være involveret i 

tværnationale politiske læringsaktiviteter. Fremtidige projekter kan bygge videre på Ad-PHS's første skridt 

i netværksopbygningen, men kunne fokusere mere på lokal ekspertise og en stærkere inddragelse af 

lokale eksperter med henblik på at skabe et paneuropæisk tematisk netværk af interessenter. Oprettelse 

af en fælles videnbase vil understøtte diskurser og politisk læring på nationalt niveau og tilbyde et solidt 

udgangspunkt for politiske formuleringsprocesser på europæisk niveau. Således har EU's forpligtelse over 

for FN-konvention om rettigheder for personer med handicap og handicapstrategien 2010-2020 støttet 

tildelingen af budgetter og implementeringen af adgangen til ikkefinansiel levering af plejetjenester 

og/eller kontante godtgørelser til personer med handicap i alle de lande, der er omfattet af projektet. 

Derfor kan en stærkere involvering på EU-niveau også have en lignende indvirkning i tilfælde af udvikling 

af tjenesteydelser i hjemmet.  
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Handlingsplanen for at implementere den europæisk søjle for sociale rettigheder, fremsat af Den 

Europæiske Kommission,130 har et stærkt fokus på lige muligheder og job for alle såvel som på at støtte 

professionel mobilitet og økonomisk omstilling. Udvidelse af den formelle beskæftigelse i sektoren 

gennem forskellige initiativer såsom at føre husarbejdere væk fra den ikke-erklærede økonomi og give 

dem adgang til retfærdige arbejdsvilkår og lige job med arbejdstagere fra andre økonomiske sektorer, at 

understøtte den professionelle omstilling af arbejdstagere, der er villige til at blive ansat i husarbejde 

inden for pleje- og ikke-plejesektorer, og skabe adgang til arbejdskraft og sociale rettigheder for alle 

arbejdstagere i sektoren ville udgøre et stort bidrag til de mål, der er skitseret ovenfor, samtidig med at 

den europæiske ligestillingsstrategi og den europæiske retsakt om tilgængelighed understøttes gennem 

oprettelse af støtteinstrumenter til både kvinder, som er villige til at tage fuldtidsbeskæftigelse, og 

personer med handicap, der står over for udfordringer med hensyn til inklusion. Da kooperativer allerede 

er blevet udpeget som vigtige aktører på området i nogle europæiske lande såsom Italien, vil udviklingen 

af tjenesteydelser i hjemmet også bidrage til gennemførelsen af målene for handlingsplanen for den 

sociale økonomi. 

I betragtning af at hjemmearbejdere ofte er transnationalt mobile, har aktører på europæisk niveau, 

såsom den nyoprettede Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, opfordret til at sikre fair arbejdsvilkår 

for dem. Aktører på europæisk niveau kan yderligere fremme skabelsen af en europæisk 

kvalifikationsstruktur for hushjælpen, der gør det muligt for dem at overføre deres færdigheder fra den 

ene kontekst til den anden. Sektoren for tjenesteydelser i hjemmet kunne således mere end blot sætte et 

eksempel på en opdateret kvalifikationsdagsorden for Europa, men også fremme europæiske 

kvalitetsstandarder inden for uddannelse inden for tjenesteydelser i hjemmet for hele verden. Derudover 

kunne vedtagelsen af ILO-konventionen 189 om arbejdstageres rettigheder og beskyttelse af indvandrer-

arbejdstageres adgang til sociale rettigheder yderligere støtte regulering i sektorerne. Med hensyn til 

både brugere og arbejdere vil implementeringen af fælles europæiske politikker til bekæmpelse af 

forskelsbehandling, især hvad angår racisme og sinti-fjendtlighed, som fremsat af initiativet om ligestilling 

og integration af romaer, støtte både inddragelse af roma-arbejdere i sektorerne tilknyttet til 

tjenesteydelser i hjemmet og give bedre adgang for romaer til tjenesteydelser i hjemmet, de kan have 

brug for. På samme måde bør udviklingen af tjenesteydelser i hjemmet også være en del af EU’s 

langsigtede vision for landdistrikter, både for at forhindre at befolkningen i rurale områder ikke udelukkes 

fra supporttjenester og for at skabe diversificerede beskæftigelsesmuligheder for beboere i rurale 

områder. 

  

 
130 Den Europæiske Kommission (2020c). 
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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: betalinger 

(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.”131 

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).132 

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.”133 

Professionalisering: ”[P]rofessionalisering 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, barsels-

/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.”134 

Lovreguleret erhverv: I forbindelse med arbejde og erhverv definerer Den Europæiske Union 

(EU) et erhverv som værende ”lovreguleret (...), hvis [man skal] have en bestemt uddannelse, 

 
131 Europa-Parlamentet (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Den Europæiske Kommission (2018c). 
134 Europa-Parlamentet og Rådet (2016: 6). 
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bestå bestemte eksamener som fx statslige eksamener og/eller registreres hos en faglig 

organisation, inden [man] kan udøve det.”135 

Legalisering: I forbindelse med (illegal) migration er ”legalisering” defineret af EU ”som en 

statsprocedure, der tildeler retlig status til tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.”136 

I EU anvendes ordet ”regularisation” (på engelsk), men synonymet ”legalisation” (amerikansk 

engelsk: ”legalization”) anvendes mest i USA, ikke så ofte i EU. 

Sort arbejde / ikke-erklæret 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 retssystemer.” 

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 (fx produktion eller handel med 

narkotika, skydevåben eller personer eller hvidvaskning af penge), er det en del af den 

bredere kriminelle økonomi, såsom skyggeøkonomien (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.137 

Udokumenteret eller illegal migrant: Den Europæiske Union 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 betingelser for indrejse, 

ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat.”138 

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.139 

 

  

 
135 Den Europæiske Union (2019). 
136 Den Europæiske Kommission (2009). 
137 Den Europæiske Kommission (2018b). 
138 Den Europæiske Kommission (2018c). 
139 Den Europæiske Kommission (2018b). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514
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