
 

 

 ANALYSE 

  

Svensk RUT-ordning er effektiv 
til at øge arbejdsudbuddet 

Indførsel af den attraktive svenske hjemmeserviceordning i Danmark er en effektiv 
måde at øge arbejdsudbuddet i Danmark. Det viser nyt svar fra Skatteministeren til Fol-
ketingets skatteudvalg.  

Svensk hjemmeserviceordning er mere attraktiv end den danske 

Med den danske BoligJobordning kan travle danske familier få hjælp til rengøring, vin-
duespudsning, havearbejde og børnepasning med skatterabat. I dag kan hver person af 
familien få fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet for op til 6.100 kr. om året, 
hvoraf skatteværdien er ca. 25,6 pct. i en gennemsnitkommune svarerende til maksimalt 
ca. 1.550 kr.  
 
Den svenske variant af den danske BoligJobordning, RUT-ordning, er væsentlig mere 
attraktiv end den danske. I Sverige reduceres fakturaen med 50 pct. af lønudgiften, mens 
det maksimale tilskud for personer under 65 år er 25.000 SEK pr. person, svarende til 
18.000 danske kroner. Det maksimale tilskud er på hele 50.000 SEK pr. person for per-
soner over 65 år, svarende til 36.000 danske kroner.  
   

Tabel 1: Svensk hjemmeserviceordning er mere attraktiv end den danske. 

  
Dansk BoligJobordning 

for serviceydelser 
Svensk RUT-ordning, i 

dag 

Maksimale fradrag pr. person, kr. 6.100   

Skatteværdi af maks. fradrag 1) / mask. til-
skud pr. person, kr. 

1.550 18.000 / 36.000 2) 

Fradrags-/tilskudssats, pct. 25,6% 1) 50% 
 

Kilde: Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 231 af 22. januar 2019 samt Evaluering af den svenske boligjobord-

ning, Skatteministeriet 

Anm: 1) I Danmark er tilskuddet et ligningsmæssigt skattefradrag med en skatteværdi på 25,6 % i en gennem-

snitskommune i 2019 (inkl. kirkeskat) for lønudgifter, mens støtten i Sverige gives som et direkte tilskud. 2) Det 

maksimale RUT-tilskud er 25.000 SEK (svarende til 18.000 danske kroner) for personer under 65 år, mens det 

maksimale RUT-tilskud for personer over 65 år er 50.000 SEK (svarende til 36.000 danske kroner) 

 
En dansk familie med to voksne, der hver måned køber rengøring, havearbejde, vindu-
espudsning og børnepasning for 1.500 kr. svarende til 18.000 kr. om året, vil udnytte 
hele fradraget, og opleve et årligt tilskud på ca. 3.100 kr. Hvis den danske ordning var 
lige så attraktiv som den svenske ville tilskuddet for de tilsvarende ydelser være 9.000 
kr. om året for familien.  
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Den svenske ordning er endnu mere attraktiv for familier med eksempelvis en enlig mor, 
der hver måned køber rengøring, havearbejde, vinduespudsning eller børnepasning for 
1.000 kr. Familien ville årligt få et tilskud på 1.550 kr. med de danske regler, men ville 
med de svenske regler opleve et tilskud på 6.000 kr. om året – altså knap 4 gange så 
meget.  

Svensk RUT-ordning er effektiv til at øge arbejdsudbuddet 

Det er ikke dyrt at kopiere den svenske ordning i Danmark. Et nyt svar fra Skattemini-
steren til Folketingets skatteudvalgi viser, at det vil koste 225 mio. kr. efter tilbageløb og 
adfærdii, hvis vi i Danmark kopierer den svenske ordning ved at hæve det maksimale 
tilskud til 18.000 danske kroner og skatteværdien til 50 pct.  
 
Skatteministeriet vurderer samtidig, at ændringen vil øge arbejdsudbuddet med ca. 450 
fuldtidsansatte. Set i lyset af den lille betydning for offentlige finanser, er det en effektiv 
måde at øge arbejdsudbuddet. Sammenlignet med andre skatteinstrumenter er det en 
af de mest effektive måder til at øge arbejdsudbuddet. Til sammenligning vil en sænkelse 
af bundskatten med 225 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd kun øge arbejdsudbuddet 
med 80 fuldtidspersoner. Det eneste skattehåndtag, hvor arbejdsudbudseffekter er lige 
så høje som en indførsel af svensk hjemmeserviceordning, er ved at hæve topskatte-
grænsen. Hvis man hæver topskattegrænsen med 225 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd 
vil det øge arbejdsudbuddet med 450 fuldtidspersoner. Det svarer til arbejdsudbudsef-
fekten ved at indføre den svenske hjemmeserviceordning i Danmark.  
   

Figur 1: 
Indførsel af svensk hjemmeserviceordning er et af de mest effektive skat-
teinstrumenter til at øge arbejdsudbuddet herhjemme. 

 

Kilde: Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 231 af 22. januar 2019 samt Dansk Erhverv på baggrund af Skat-

teøkonomisk Redegørelse 2017.  

Anm: * Der er ikke taget højde for aldersdifferentiering, samt at den svenske RUT-ordning giver tilskud til flere 

serviceydelser end den danske BoligJobordning.  
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Skatteministeriet evalueringeriii peger på, at den svenske RUT-ordning har bidraget til at 
skabe et marked for serviceydelser i hjemmet. Det kan have været med til at styrke de 
samlede jobmuligheder for kortuddannede i Sverige, der kan have svært ved at opnå 
beskæftigelse, og på den måde kan det have været med til at reducere den strukturelle 
ledighed. Desuden peger Skatteministeriets evaluering på, at aktiviteter i RUT-ordnin-
gen er med til at nedbringe gør-det-selv-arbejde og sort arbejde.  
 

Af: Kristian Skriver, økonom og Jacob Ravn, skattepolitiskchef. Udgivelsestidspunkt: 
[Måned] 2018 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den [dato].  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på  
KSO@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.  
 
Henvendelser angående skat kan ske til skattepolitiskchef Jacob Ravn på  
JAR@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6272.  
 
 
 

i Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 231 af 22. januar 2019.  

ii Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er, hvor meget det koster for statskassen, når der tages højde for, at 

skattelettelsen øger arbejdsudbuddet.  

iii Evaluering af den svenske boligjobordning, Skatteministeriet, 2017 
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