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INNFØR ROT- OG RUT-FRADRAG  

Statens samlede skatte- og avgiftsunndragelser tilknyttet svart arbeid utgjør 70 milliarder kroner per 

år. Bransjene som leverer rehabilitering, oppussing og tilbyggstjenester er særlig utsatt for 

virksomheter som tilbyr svarte tjenester sammenlignet med byggenæringen for øvrig.   

I 2007 og 2009 innførte Sverige det som ble kalt et «ROT-fradrag» og et «RUT-fradrag».   

ROT-fradraget (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) gir skattefradrag for håndverkerhjelp i hjemmet, 

mens RUT-fradraget (Rengöring, Underhåll och Tvätt) gir fradrag for blant annet rengjøring, barnepass 

og hagearbeid. Fradraget er på maksimalt 50 000 kroner per år samlet for ROT- og RUT-arbeid. 

Fradraget gis for arbeidskostnader, inklusiv merverdiavgift, ikke for material- og reisekostnader. 

Skattereduksjonen er 50 pst. av arbeidskostnadene når oppdragstaker er et foretak.  

Erfaringer fra Sverige og andre land viser at insentiver gjennom skattesystemet er et effektivt 

virkemiddel for å redusere og begrense omfanget av svart arbeid innen markedet for rehabilitering, 

oppussings,- og tilbyggstjenester. Etter tre år med ROT-fradrag i Sverige var resultatet at for hver 

krone som ble gitt i skattefradrag ble inntekten til statskassen 1,38 kroner.  

I tillegg vil disse fradragene bidrar fradraget til at flere familier får anledning til å kjøpe seg slik hjelp, og 

med det gir familiene større valgfrihet og mer fritid. Mange familier opplever at det er vanskelig å få 

tid til alle hverdagens oppgaver, som rengjøring, reparasjoner og oppussing. Men det er dyrt å kjøpe 

tjenester som krever mye arbeidskraft, og derfor er det i hovedsak de med spesielt god råd som har 

anledning til å gjøre det. Fradrag som gjør tjenestene billigere, gjør det mulig for flere å benytte seg av 

dem.  

RUT- og ROT-fradrag gjør at oppgaver som ellers enten ikke ville blitt gjort, ville blitt gjort svart eller av 

familien selv, oftere gjøres gjennom markedet. Med det skapes nye markeder og nye bedrifter. Det gir 

nye arbeidsplasser, spesielt for grupper som ellers har vanskelig for å få en fot innenfor arbeidslivet. I 

Sverige er det skapt minst 24 000 nye arbeidsplasser som følge av fradragene.   

Selv om et fradrag i utgangspunktet reduserer statens inntekter, er det gode grunner til å anta at det 

totalt sett vil gi økte inntekter for det offentlige, siden flere kommer i arbeid, flere oppgaver utføres, 

og det svarte arbeidet reduseres. I Sverige har økningen i skatter fra mennesker i arbeid veiet opp for 

kostnadene ved ordningene. I Finland, som har hatt en lignende ordning siden 2001, tror man at 60 

prosent av det svarte arbeidet har forsvunnet. I tillegg mener Høyres Studenter at innføringen av ROT- 

og RUT-fradrag vil endre synet på kjøp av svart arbeid i hjemmet, og gjøre det enda mindre legitimt 

enn i dag.   

Høyres Studenter vil:   

•  Innføre ROT- og RUT-fradrag.  

 


