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Mere frihed til familien – skattefradrag på 130.000 for at passe egne børn 

 

Det er på tide at give danskerne mere frihed til det vigtigste i livet – deres familie. Liberal Alliance 

vil med udspillet ”Frihed til det vigtigste” forbedre familiers mulighed for at bruge tid med deres 

børn. 

 

” Der er ført mere end rigelig politik i Danmark, der svækker familien. Nu er det på tide at styrke 

den. Danske børn har europarekord i at bruge længst tid i institution. Men mange forældre har 

under corona-hjemsendelse fra arbejdet oplevet hvor meget, det betyder at have mere nærvær 

med deres børn. Det har fået mange til at tænke over, om det er en europarekord, vi bør være 

stolte af. Derfor synes vi, at arbejdende familier skal have mere fleksibilitet til at indrette deres 

familieliv anderledes.” siger Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. 

 

Helt konkret har Liberal Alliance med udspillet ”Frihed til det vigtigste” tre forslag: 

 Skattefradrag for pasning af eget barn 

o Familier i arbejde, der ønsker at passe eget barn hjemme, kan få et skattefradrag på 

130.000 kr. pr. år, fra barnet er 1 år, til barnet er 3 år gammelt. Denne ordning skal 

erstatte de nuværende muligheder for at få tilskud til pasning af eget barn (op til 

7.500 kr. i udvalgte kommuner), som er bøvlede og bureaukratiske. 

 Lad pengene følge barnet 

o De forældre eller forælder i arbejde, som ønsker at anvende en privat børnepasser 

(fx mormor eller moster, der har sabbatår), skal have friheden til dette. Den udgift, 

som kommunen ellers ville have haft på en vuggestue/dagplejeplads, skal familien 

kunne anvende på en børnepasser efter eget valg. 

 Afreguler dagtilbudsområdet 

o Det skal være lettere at oprette fri- og privat vuggestuer og børnehaver. I dag er der 

ikke bare fornuftige krav, såsom, at tilsynsreglerne skal følges, men en lang række 

unødvendige, bøvlede og bureaukratiske krav om åbningstider, personale osv., der i 

praksis er en bremse på små lokale initiativer.  

 

”Familien er samfundets bærende enhed, men familier er ikke ens, og i dag er det stort set kun de 

rigeste, der har råd til andet end at køre på i fuld tid, selv når børnene er helt små. Vi synes, det 

kun er rimeligt, hvis flere får mulighed for at træde ud af det socialdemokratiske hamsterhjul og 

bruge mere tid på det vigtigste – deres børn”, udtaler Alex Vanopslagh. 

 

 
For yderligere oplysninger kontakt Liberal Alliances kommunikationschef Kim Bové på 61 62 34 33. 

 

 


