Minianalyse

SMV’erne vil undlade at ansætte medarbejdere med helbredsproblemer
Regeringen lægger med forslaget til Finanslov 2020 op til, at den periode, hvor arbejdsgiveren alene
skal betale løn under sygdom, forlænges fra 30 til 40 dage. Regeringen har begrundet forslaget i, at
det vil medføre et bedre arbejdsmiljø, samt et provenu på 215 mio. kr. i 2020 og 460 mio. kr. i årene
2021-2023.
SMVdanmark har undersøgt effekten af en sådan forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode blandt medlemmerne. Undersøgelsen viser, at SMV’erne vil ændre adfærd, og at det
vil underminere regeringens antagelse om såvel et provenu, som en bedring af arbejdsmiljøet.
Hovedpointer fra undersøgelsen
•
•
•

72 pct. af SMV’erne vil ikke længere ansætte folk med helbredsproblemer
55 pct. vil afslå at hjælpe ledige med helbredsproblemer fra jobcentrene
23 pct. af SMV’erne har ansat en indenfor de sidste 12 måneder, som de ikke havde gjort, hvis
de skulle betale for de første 40 sygedage på ansættelsestidspunktet. Det svarer til at 605 medarbejdere.

Figur 1: Hvad vil det betyde for din virksomhed, hvis du skulle betale de første 40 dage af medarbejdernes
sygdom?
(mulighed for flere svar)

Jeg vil undlade at ansætte medarbejdere, der har risiko
for at få eller har helbredsproblemer
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Jeg vil afslå at hjælpe ledige fra Jobcentret, hvis de har
helbredsproblemer
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Jeg vil opsige medarbejdere, der har risiko for at få eller
har helbredsproblemer
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Intet - jeg har ikke medarbejdere i risikogruppen for et
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Antal respondenter: 1495
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Figur 2: Har du inden for de sidste 12 måneder ansat en medarbejder, som du ikke ville have ansat, hvis du
skulle betale de første 40 sygedage?
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Antal respondenter: 1500

Fakta om undersøgelsen
SMVdanmark har i perioden 11. til 28. oktober gennemført en større undersøgelse blandt sine
medlemmer. Undersøgelsen er udsendt til ca. 11.400 virksomheder, hvoraf 1500 har besvaret.
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