
§ 42 i serviceloven - tabt arbejdsfortjeneste tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig 

sygdom 

Hvis man har et barn med angst, og angsten er så indgribende at barnet har brug for specielle hensyn, hvor 

man som forældre må blive hjemme for at støtte sig barn, er der mulighed for at søge tabt 

arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i serviceloven. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal søges i barnets 

opholdskommune. Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er 

berettet til hjælpen. Vi oplever, at der er uklare retningslinjer for om forældre til et barn med angst, kan få 

tabt arbejdsfortjeneste.  Ofte vurdere kommunen, at angsten ikke kan betragtes som en betydelig og varig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er typisk 

kommunens afdeling for handicap, der behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til § 42 i 

serviceloven.  

Du kan finde § 42 i servicelovens kapitel 9: 

Tabt arbejdsfortjeneste 

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et 

barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig 

lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i 

hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. 

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som 

er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at 

moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at 

tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet. 

Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.500 kr. om 

måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den 

samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst 

udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om 

Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 

1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. 

Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om beregning og 

regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og 

efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af ATP-bidrag. 

 

 

På social- og indenrigsministeriets hjemmeside http://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/oekonomisk-stoette/tabt-

arbejdsfortjeneste.aspx, kan du finde mere information om servicelovens § 42.  

Du kan også læse bekendtgørelse for § 42 i serviceloven på dette link 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160639 

 

 


