
 

 

Brug og effekt af BoligJobordningen 
 

 BoligJobordningen trådte i kraft 1. juni 2011 og blev forlænget og udvidet for 2013 og 

2014 i aftale om Vækstplan DK. 

 Hensigten med ordningen var at øge efterspørgslen efter arbejdskraft i især små og 

mellemstore håndværks- og servicevirksomheder og på den måde understøtte vækst 

og beskæftigelse på kort sigt. 

 Ordningen er udformet som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på 

ca. 31,6 pct. af lønudgiften i 2013 og ca. 30,6 pct. i 2014. Fradraget kan maksimalt ud-

gøre 15.000 kr. årligt pr. person, der er fyldt 18 år. Ordningen omfatter personer i bå-

de helårsejer- og lejeboliger samt fra 22. april 2013 tillige ejere af fritidsboliger. 

 

Brugen af BoligJobordningen  

 I den seneste opgørelse for 2013 er mindreprovenuet for brugen af BoligJobordnin-

gen opgjort til ca. 1,6 mia. kr. Ordningen er dermed blevet anvendt mindre, end det 

var forventet, da den blev indført. Mindreprovenuet svarer pt. til knap 65 pct. af det 

skønnede for 2013. 

 Størstedelen af fradraget bliver benyttet til vedligeholdelse af bolig og går således til 

bygge- og anlægssektoren. Således blev 90,4 pct. af det samlede fradrag i 2013 benyttet 

til vedligeholdelse, jf. tabel 1. I 2011 og 2012 lå andelen på omkring 93 pct.  

 

Tabel 1. Fordeling af BoligJobfradraget i 2013 på fradragskategorier (pct.) 
 

    2013 

Rengøring/vinduespudsning 5,0 

Børnepasning 0,1 

Havearbejde 4,6 

Vedligeholdelse 90,4 

I alt 100,0 
 

 

  
Kilde: SKATs registre. 
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Side 2 af 3 

 Det gennemsnitlige foretagne fradrag varierer efter indkomst. Ordningen er benyttet i 

alle indkomstintervaller, men det største træk på ordningen er fra personer med høje 

indkomster, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2. BoligJobfradrag i 2013 fordelt efter indkomst 
 

 
 
Personlig 
indkomst 

Alle  
skattepligtige 

Personer med 
BoligJobfradrag Andel af alle skattepligtige 

Gennemsnitligt 
fradrag 

 
1.000 1.000 Pct. Kr. 

Under 200.000 2.090 114 5,4 8.840 

200.000 – 350.000 1.540 196 12,7 8.920 

350.000 – 500.000 740 146 19,7 9.370 

500.000 – 700.000 210 60 29,1 9.890 

Over 700.000 100 38 38,8 10.980 

Alle 4.680 554 11,8 9.285 
 

 

 
 
Anm.: Opdelingen er foretaget på enkeltpersoners anvendelse af fradraget. I de lave indkomstintervaller kan der optræde 
personer med fradrag, som reelt er knyttet til en mere velhavende husstand. 

Kilde: SKATs registre og Lovmodel. 

 

 Geografisk er anvendelsen af fradraget jævnt fordelt over landet, dog med en relativ 

større anvendelse i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark end i Region Sjæl-

land og Hovedstaden, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3. BoligJobfradrag i 2013 fordelt på regioner 
 

 
 
Personlig 
indkomst 

Alle  
skattepligtige 

Personer med 
BoligJobfradrag 

Andel af alle 
skattepligtige 

Gennemsnitligt 
fradrag 

 1.000 1.000 Pct. Kr. 

Hovedstaden 1.425 150 10,5 9.990 

Sjælland 680 75 11,0 8.980 

Syddanmark 1.020 131 12,9 9.080 

Midtjylland 1.060 134 12,6 9.140 

Nordjylland 495 65 13,1 8.730 

Hele landet 4.680 554 11,8 9.285 
 

 

 
 
Kilde: SKATs registre og Lovmodel. 

Effekt på beskæftigelse 

 Skatteministeriet har tidligere skønnet, at BoligJobordningen strukturelt ville øge be-

skæftigelsen med ca. 1.000 personer. Da anvendelsen af ordningen har været mindre 

end hidtil forudsat, vil beskæftigelseseffekterne af en videreførelse alt andet lige ligge 

på et endnu lavere niveau.  

 Ved siden af den øgede strukturelle beskæftigelse flytter ordningen samtidig beskæfti-

gelse til bl.a. byggeriet fra andre erhverv. Der er således ikke tale om nye jobs, men for 

en stor dels vedkommende derimod om en flytning af jobs fra andre brancher. 



 

 

Side 3 af 3 

 Ledigheden i byggeriet er i dag faldende, hvorfor der ikke er samme behov for støtte 

til branchen, som da ordningen blev indført. Beskæftigelsesforventningerne for 2014 

og 2015 for byggeriet er ifølge regeringens seneste Økonomiske Redegørelse positive. 

 Samtidig viser Danmarks Statistiks konjunkturindikator inden for byggeriet en stigen-

de tendens over de seneste 19 måneder. Både beskæftigelsesforventningerne og or-

drebeholdningen er opadgående. En del heraf kan selvfølgelig være drevet af Boli-

gJobordningen, men den er næppe en afgørende faktor. 

 Udover de strukturelle virkninger på beskæftigelsen har det også tidligere været lagt til 

grund, at der er en fremrykningseffekt som følge af, at folk vil fremrykke vedligehol-

delse og renoveringsprojekter til 2014 frem for at vente til året efter, hvor BoligJob-

ordningen er ophørt. Fremrykningseffekten formodes imidlertid at være mindre ved 

en videreførelse, da ordningen efterhånden vil være modnet og har fundet et mere 

konstant leje, ligesom de aktiviteter, skatteyderne kan fremrykke, allerede er udført (fx 

vedligeholdelse af boligen). 

Effekt i forhold til sort arbejde 

 I maj 2014 offentliggjorde Rockwool-fonden en analyse af udviklingen i omfanget af 

sort arbejde i Danmark. Analysen viser, at det sorte arbejde har været faldende. 

 Analysen viser imidlertid ikke tegn på, at faldet i det sorte arbejde kan tilskrives Bolig-

Jobordningen.  BoligJobordningen kan således være et dyrt og ineffektiv instrument til 

at bekæmpe sort arbejde med. 


